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  املقدمة
  

  :مقدمة تاريخية 
بدأ اإلنسان منذ بداية وجوده على األرض البحث عن وسائل تحميه من العوامل 

الطبيعية القاسية واتخذ من جلود الحيوانات التي كان يصطادها لباسا لحماية جسمه من 

وبسبب تزايد حاجة اإلنسان للباس اخترع بعض األدوات ، برد الشتاء وحر الصيف 

  .لبسيطة لتصنيع الخيوط إلى أن توصل الختراع المغزل الخشبي اليدوي البدائية ا

إن تزايد حاجة اإلنسان للباس أدى لظهور النول الخشبي لتحويل الخيوط لقماش ويعتقد 

 عام قبل الميالد حيث وجد نماذج من 4000العلماء أن الفراعنة نسجوا األقمشة منذ 

وهناك بعض ، يمة  في مقابرهم ومدافنهم األقمشة واألنوال البدائية المصرية القد

  .النظريات التي تقول أن أول من نسج هم السوريون القدماء 

أما بالنسبة لصناعة السجاد فإنه قبل القرن الرابع والعشرين قبل الميالد كانت أصول 

ولكنها نشأت من احتياج اإلنسان األول لغطاء يحفظه من ، صناعة السجاد غير معروفة

هذا باإلضافة إلى ،الرطوبة أثناء نومه ومالمسته األرض وما ينتابه من علل الحرارة و

 .خشونة األرض وصالبتها مما جعله يفكر بعمل فراش ودثار وغطاء يحمي به جسمه

 إلى صناعة أنوال B.C 2400 ويمكن القول بأن المصريين القدماء توصلوا عام 

وا يضطرون إلى تغطية أرض للحصر ونسجوا عليها حصرا من نبات البردى إذ كان

 .المعابد بما يتناسب مع عظمة هذه المعابد 

أما صناعة السجاد فإن الكتابات المدونة على الرقم الطينية للتجار اآلشورين في القرن 

التاسع عشر قبل الميالد هي اإلثبات األول على أن اآلشورين أستخدموا وصنعوا السجاد 

  . المحاك

  .وبترا في حضور القيصر ملتفة بسجادة نفيسة وقد ذكر أنه تم حمل كلي

 . ووجد أن مقبرة سيروس مؤسس األمبراطورية الفارسية كانت مفروشة بسجادة بابلية

كما دلت األبحاث على أن األقدمين استعملوا البسط قبل السجاد فقد كانوا يثبتون 

صنع السجاد مفروشاتهم بأوتار خشبية أو حديدية والمعروف أن الصينين هم أول شعب 

بهذه الطريقة وأخذ عنهم البابليون ثم الفرس وأصبحت بعدها هي المركز العام لهذه 

  .الصناعة
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 والمرجح أن نسج السجاد قد بدأ منذ عهود بعيدة تمتد إلى ما قبل الميالد و أن أكثر 

حيث تقوم بالد . المناطق انتشاراً  لهذه الصناعة اليدوية هي السهول األوراسية 

ن الشرقية والغربية هذا اليوم والتي كان يرتحل فيها قديما قبائل بدوية ترعى تركستا

  .قطعانها في هذه السهول المزهرة والمخصبة 

التي  )   Pazaryk(إن أقدم سجادة مكتشفة حتى اآلن في العالم هي سجادة البازاريك 

ليها بحالة  وقد عثر ع1949اكتشفت في منطقة آلتاي المشرفة على سهول تركستان عام 

وتعود  ) Sythes( جيدة بفضل طبقة كثيفة من الجليد في أحد قبور أمراء السيت 

   . B.C   464صناعتها إلى عام

 عقدة في الديسمتر المربع الواحد 400 وبغزارة 200x180  cmوأبعاد هذه السجادة 

يات يبين سجادة البازاريك الموجودة حاليا في متحف سالتر في الوال ) 1( والشكل 

 :المتحدة األمريكية

  
   
  

  يبين سجادة البازاريك األصلية والشكل المفترض
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  املواد األولية املستخدمة يف صناعة السجاد 
  

حيث تتحد بعض الشعيرات لتتحول إلى خيط ثم ، نقطة البداية في السجاد هي الشعيرات 

يع للحصول وصل خيوط وبرة على أرضية مسبقة التصن(يخضع الخيط لعملية التفت 

  .أو لعملية النسيج ليتحول بالنتيجة إلى سجاد ) على الموكيت 

   :صناعة السجاد اليوم خيوط الوبرة في  المستخدمة في للخيوطساسية األنواع األ

 ) Wool(الصوف  

 ) Acrylic(األكريليك  

 ) Polyester(البوليستر  

  )Polypropylene(البولي بروبلين  

 ) Nylon(النايلون  

 )Silk (الحرير 

 )Corterra(الكورتيرا  

  .  كذلك و في بعض الحاالت النادرةً يمكن أن يحتوي السجاد على القطن 

   BCFاأللياف الصنعية تنتج عادة بشكل شعيرات مستمرة ضخمة 

)Balk Continuous Filament ( السجاد في السجاد ذات الوبرة المفتوحة ولالستخدام

األلياف الصنعية بشكل شعيرات قصيرة و التي كما تنتج ، ذات الوبرة المقصوصة 

  .تغزل إلى خيوط لالستخدام في السجاد ذات الوبرة المقصوصة 

  

  : المواد األولية المستخدمة في خيوط الوبرة - 1-1

  :الصوف  -1- 1-1
سوف نقوم بدراسة الصوف بشيء من التفصيل نظراً إلى أنه الخامة األنسب و األكثر 

  .سجاد استعماالً في صناعة ال

يطلق اسم الصوف على الشعر الذي يغطي جسم األغنام لحمايتها وقد يطلق هذا االسم 

تجاوزا على شعر الذي يأخذ من الحيوانات المختلفة مثل شعر الماعز ووبر الجمل 

  إلخ ... وشعر الالما وشعر األرنب
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  .ويتشابه الشعر و صوف األغنام مع وجود بعض االختالفات في الخواص الطبيعية

ومما الشك فيه أن الصوف يعتبر من أولى الخامات التي استخدمت في صناعة المالبس 

وأكبر دليل على ذلك وجود نماذج من األقمشة صوفية تدل على . منذ بدء الخليقة

  .حضارات الماضي

  

  :نبذة تاريخية
منذ  خيرات أن األغنام كانت أول الحيوانات المستأنسة وقد دلت استكشافات اليبدو مأكداً

آالف السنوات أن اإلنسان األول كان على إلمام بعمليات غزل ونسج الصوف وقد كان 

قدماء المصريين والبابليون واليونانيون والعبريون يقومون بعمليات الغزل والنسج يدويا 

داخل المنزل وكان الرومانيون أول من استخدم صوف األغنام في عمل أقمشة سميكة 

س الشتاء أو مالبس الصيف بالم الستخدامها في Toga لتوجاوأقمشة رفيعة لصناعة ا

وفي العصور األولى من بدء التاريخ صنعت أقمشة ، منذ مائتي عام قبل التاريخ تقريبا

وبعض البلدان التي خضعت للحكم العثماني وفي العصور  رفيعة جدا في بغداد ودمشق

 وفلوانس ومنهما الوسطى ازدهرت صناعة الصوف في إيطاليا وخاصة بفينيسيا

  .انتشرت هذه الصناعة في نيوزالند وبلجيكا وأخيرا بانجلترا

ويعتبر الصوف المارينو من أجود األصواف حيث يتميز بدقته البالغة وكانت أغنام 

المارينو تربى في بادئ اأمر في إسبانيا وحافظت إسبانيا على تربية هذا النوع من 

 عدم تسرب نسلها إلى الخارج ولكنها مع مرور األغنام أعواما طويلة كما حافظت على

الوقت تسرب نسل هذه األغنام إلى خارج البالد عن طريق البرتغال وبذلك تمت تربية 

األغنام وتهجينها بأغنام أخرى وتبع تبية االنام انتصارا لبعض البلدان مثل غرب 

ية األغنام هو هامفشير وأستراليا زنيزيالندا وجنوب أفريقيا ولم يكن الغرض من ترب

الحصول على األصواف فقط بل أيضا بغرض الحصول على األلبان واللحوم وتعتبر 

  .استراليا حاليا أكثر البلدان إنتاجا لهذا لنوع من األصواف

 وساعدت هذه األغنام على 1792وقد أدخلت أغنام المرينو في إنجلترا منذ عام 

  .Ceviot وشيفيوت leicterتحسينسالسة بعض األغنام األخرى مثل لستر 

من األلياف المستخدمة في صناعة المنسوجات % 10ويقدر إنتاج الصوف في العلم 

  . هذه النسبة1/3حيث تنتج استراليا وحدها حوالي 
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وتربى األغنام بغرض الحصول على لحومها وألبانها إلى جانب الحصول على أصوافها 

الطول يحتوي على نسبة وبوجه عام فإن الصوف المصري خشن اللمس غير موحد 

 واألتربة والشعيرات الميتة في الوقت الذي يحتوي فيه على نسبة  األوساخمن كبيرة

  .ضئيلة من الدهون

وعموما فإن نوع الصوف يختلف من غنم آلخر حسب نوع المرعى والبلد والمناخ كما 

لة يختلف في الحيوان الواحد حسب المكان المأخوذ منه ويتأثر نوع الصوف بالحا

  .الصحية للحيوان

  :األكتاف والجانب

وعموما ، يتميز الصوف الذي يغطي هذه األجزاء بالطول والقوة مع نعومة الملمس

  .يعتبر الصوف المأخوذ من هذه األماكن من أنعم األصواف الموجودة في جسم األغنام

  :الجزء السفلي

إلى حد ما الشعر يعتبر الشعر المأخوذ من هذا الجزء على جانب من الجودة ويشبه 

  .المأخوذ من األكتاف والجناب إال أنه أقل في دقته ونعومته

  :الظهر

يعتبر صوف هذه المنطقة قصيرا بالمقارنة إلى أصواف األماكن السابقة كما أنه ال 

  .وعموما فإن الصوف المأخوذ من الظهر له طابع خاص مميز، يتميز بالدقة

  :الجزء األوسط من الظهر

 يشبه إلى حد بعيد الصوف المأخوذ من الظهر إال أنه يبدو أكثر صوف هذا الجزء

  .مرونة

  :والصدر، والرقبة، الرأس

يتشابه الصوف المأخوذ من هذه األماكن ويتميز بالصالبة والخشونة وغالبا ما يكون 

  .إلخ........مختلطا ببعض الشوائب مثل علف الحيوان

  :الجزء العلوي من الرقبة

ذه المنطقة يعتبر أردأ األنواع وغالبا ما يظهر غير منتظم الصوف المأخوذ من ه

  .إلى جانب أنه يكون مختلطا بالقش والشوائب، الطول

  :البطن

 وصوف هذا المكان –ويقصد بها الجزء أسفل الحيوان ما بين األرجل األمامية والخلفية 

  .يكون قصير قذرا رديئا وغالبا ما يكون مرنا جداً
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  :الجزء العلوي لألرجل

وهو يحتوي ، الصوف في هذا المكان متوسط الطول ويتميز بالخشونة وكثرة التجاعيد

  .على كثير من الشوائب العالقة به

  :الجزء السفلي من األرجل

وال يتميز صوف هذا المكان بالدقة ، وهذا الجزء يعطي صوفا قذرا ممتلئا بالدهون

  .وغالبا ما يكون خشنا ويحتوي على الكثير من الشوائب

  :لذيلا

  .ويتميز شعر الذيل بالخشونة والقصر واللمعان

  

  :العمليات التحضيرية للصوف
  :Shearingجز الصوف

جرت العادة أن تجز األغنام مرة أو مرتين في العام ثم تفصل أجزاء الجزة بعضها عن 

، والمتبع أن تجز األغنام فيما عدا صوف األرجل والبطن. البعض كل على حسب نوعه

وتكبس ، حتراس ثم تطوى عدة مرات وتربط ببعض الشعيرات المبرومةحيث ترفع با

أو تجري عليها عملية الفرو بعد ، وقد تفرز الجزة قبل إرسالها للمصانع، في الباالت

  .ذلك بالمصانع

  :Sortingعملية الفرز

حيث يختلف ، سبق أن أوضحنا أن جزة الصوف ال تكون بدرجة واحدة من الجودة

  .وعلى ذلك ظهرت أهمية عملية الفرز. الخ.....ن أو األطرافصوف الكتف عن البط

على أساس ، والغرض من هذه العملية هو تقسيم الصوف إلى درجات حسب الجودة

ويعطي لكل نوع . وتعتمد هذه العملية على دقة الفراز وخبرته. النعومة والطول واللون

ويالحظ أن . بتهويحفظ كل نوع في مخزن خاص حسب رت، من الصوف رتبة أو درجة

  .كل نوع من هذه األنواع له عملية غسيل خاصة تالئم درجة نظافته

  :Scouringعملية التنظيف 

ينظف الصوف عادة من المواد الدهنية العالقة به بغسله بماء دافئ وصابون وكربونات 

حيث يمر على عدة أحواض ويعصر بين أسطوانات خاصة بعد خروجه من ، صودا

م يغسل الصوف إلزالة آثار الصابون ويجفف على أن يحتفظ ث، الحوض السابق
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ويحفظ الصوف بعد ذلك في مخازن خاصة استعدادا لعمليات . من الماء % 20بحوالي

  .اغزل والنسيج

وأحب أن أوضح أن الالنولين الذائب في ماء الغسيل يستخلص لالستفادة به في صناعة 

  .حضرات التجميل وكذلك في الطب وفي مست Hairo- Sprayدهانات ومثبتات الشعر 

  :Carbonizingعملية التفحم

وتتخلص ، والغرض من هذه العملية هو التخلص من المواد النباتية العالقة بالصوف

عملية التفحيم في غمر الصوف في ماء مضاف إليه حامض الكبريتيك حيث يقاوم 

إلى هيدرو صوف الصوف األحماض المعدنية فتتحول المواد السليلوزية العالقة بال

  .سهل التفتت، عديم التماسك، سليلوز هش

ثم تعادل المواد الحمضية في الصوف بغسله بالماء وكربونات الصودا وبذلك يصبح 

  .نظيفا تماما

  :تعقيم الصوف

 توجد في هذه األتربة Anthraxلوحظ أن هناك نوعا من الجراثيم اسمه الحمة الفحمية 

رض خطير من الممكن انتقاله من الماشية إلى اإلنسان وهو م، الملتصقة بجلود األغنام

لذا كان الواجب أن يعقم الصوف قبل . وال تختلف أصواف األغنام المريضة عن السليمة

  :وتتبع الخطوات اآلتية. غسله

مئوية وفي وجود 45 دقيقة في درجة 20يغسل الصوف في الصابون لمدة  -1

الغرض من ذلك هو تفتيح ثقوب و، كربونات الصوديوم أو كربونات البوتاسيوم

  . حتى يصبح في اإلمكان التأثير عليهاSporesالجراثيم 

وفي درجة  % 2.5إلى 2من) كمطهر(تشطف بعد ذلك في محلول الفورمالدهيد  -2

 دقيقة أخرى ثم يعصر الصوف بعد هذه المرحلة وفي هذه 20 مئوية لمدة 38

 .المرحلة يكون قد تم القضاء على جراثيم االنتراكس

  مئوية 71يجفف الصوف في درجة -3

يترك الصوف لبضعة أيامقبل تعبئته ليمكن للمطهر من خال لها القضاء على ما  -4

 .يكون قد تخلف من جراثيم

 لمعالجة Dinsely Pulmanوهناك طريقة أخرى وهي استعمال جهاز دينسلي بولمان 

يج من أشعة وتعتمد فكرة هذا الجهاز على تعريض الصوف إلى مز. األصواف المصابة

 وميزة –  واألشعة فوق البنفسجية التي لها تأثير المطهر لمحلول الفور مالدهيد Xإكس 
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وهذا توفير لنفقات ، استعمال هذا الجهاز أنه يمكن استخدامه والصوف معبأ في باالت

  الخ    .....العمالة والتعبئة والغسيل

  

  :خواص الصوف الطبيعية والكيميائية 
  :بيالشكل الميكروسكو

 :الطبقة الخارجية أو القشرة .1

وهي عبارة عن مادة قرنية مكونة من خاليا مفرطحة على شكل قشور أو حراشيف 

شفافة متراصة بعضها فوق بعض ، ويمكن تشبيهها  بقشور السمك أو االقحاف 

 .الخارجية لجذع النخيل ، وعادة تتجه هذه تتجه هذه الحراشيف نحو طرف الشعرة 

لحراشيف وحجمها ومقدارها ومدى بروزها على سطح الشعرة ويختلف شكل هذه ا

باختالف أنواع الصوف ، وينعكس هذا التباين على بعض الخواص المميزة للصوف ، 

  .فكلما قل بروز هذه الحراشيف زادت اللمعة والنعومة 

ودرجة بروز القشور على سطح الشعرة لها عالقة كبيرة بخاصية التلبد في الصوف ، 

ت القشور أكثر بروزا كانت مالئمة لعملية التلبد ، وكما يختلف شكل القشور وكلما كان

في الشعرة من صوف الخر فإنه ايضا يختلف في درجة انتظامها على طول الشعرة 

  .الواحدة 

  

والممكن التفرقة بين أنواع عديدة من الصوف باستخدام الميكروسكوب عن طريق شكل 

ح متوسط طول القشرة في شعرة الصوف الرفيعما القشور الخارجية وعددها ، فيتراو

 ميكرون ، أما 16-14 ميكرون ، بينما يتراوح طولها في الكشمير ما بين 10-8بين 

  .  ميكرون 22-18الموهير فهو ما بين 

  

  :طبقة ليفية خلوية . 2

- 2 ميكرون ويبلغ عرضها من 100وهي تتكون من خاليا مستطيلة يبلغ طولها حوالي 

وينتج .  أما شكل القطاع العرضي لهذه الخاليا  فعادة ما يكزن غير منتظم . ميكرون 4

  .عن ذلك وجود التجعدات في الصوف 

  .وهذه الطبقة هي التي تكون جسم الشعرة وتعطى الصوف خاصيتي المتانة المرونة
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  :طبقة نخاعية أو القناة . 3

ختفي هذه الطبقة أو وقد ت. وهي تتكون من خاليا مستديرة أو غير تامة االستدارة 

والطبقة النخاعية تتكون من طبقة خلوية في . يصعب رؤيتها في االصواف الرفيعة 

وسط الشعيرة وتحتوي على المواد الملونة التي تعطي الصوف لونه ، وتتعدى المادة 

  .الملونة أحيانا هذه الطبقة فتنفذ إلى الطبقة الوسطى أو الخارجية 

  

  :متانة االلياف  
وكذلك على الحراشيف التي تكسو ) كورتكس(تانة الصوف على الطبقة الليفية تعتمد م

  .الشعرة ، وتختلف قوة ومتانة االلياف باختالف دقة الشعيرات 

ويتميز الصوف بمتانته وقوة تحمله وهو يفوق على القطن في هذه الخاصية ، ولكنه 

  .يعتبر أقل متانة وقوة من الحرير الطبيعي ومن الكتان 

ثر متانة االلياف بالعوامل الجوية حيث تصبح خشنة قليلة المرونة سهلة القصف في وتتأ

  .االجواء شديدة الحرارة ، كما تتاثر االلياف بدرجة الرطوبة في الجو 

  

  :المرونة 
يقصد بمرونة الصوف مقدرة الشعرة على استعادة شكلها بعد الشد ، وتعتبر المرونة من 

ذه الخاصية تحتفظ االقمشة الصوفية بشكلها وتكون اهم مميزات الصوف ، ويفضل ه

غير قابلة للتجعد واالنثناء ،  وتزداد درجة المرونة في الصوف بالرطوبة وبالماء 

الساخن ويمكن عندئذ مطه وتكييفه بالشكل المطلوب وعند تجفيفه يحتفظ بالشكل الذي 

  .أعطى له 

سي في احتفاظ الصوف كما يتميز الصوف بخاصية االسترجاع وهي السبب الرئي

بمظهره دون أن يتكرمش ، ووترجع هذه الخاصية إلى وجود الطبقة الليفية بالشعرة ، 

  .فكلما ازدادت أعطت نسبة مرونة أكبر 

  

  :الصالبة 
تمثل الصالبة القوة المضادة لبرم الشعيرات ، لذا فلها أهميتها في عملية الغزل وتعتمد 

 الممتصة في شعيرات الصوف ، ولذا فإن صالبة هذه الخاصية أساسا على كمية الماء
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 مرة من الشعيرات المبتلة ، ولذا تستخدم عملية 15الشعيرات الجافة تعد أكبر بمقدار 

الحتفاظ الصوف  % 80-60الترطيب أثناء عملية الغزل بدرجة رطوبة تتراوح بين 

  .أثناء عملية الغزل حتى يسهل برمه   %  15برطوبة حوالي 

  

  :التلبيد 
هي خاصية مهمة في الصوف ، إذ يمتاز بها عن االلياف االخرى وهذه الخاصية ناجنة 

عن وجود حراشيف بشعيرات الصوف بجانب سهولة تشكيل الشعيرات والقدرة على 

الرجوع  على طبيعته االولى بعد عملية التشكيل وفي وجود الحراشيف وتحت تأثير 

ات الهوائية يحدث التصاق بين الشعيرات الحرارة والرطوبة والضغط  ومع وجود الثغر

ويتولد احتكاك بين الحراشيف يساعدها على ذلك امتصاص الشعيرات للماء وانتفاخها 

فتزيد مطاطيتها ومرونتها ويسهل بذلك تشابكها والتصاقها وتحركها الجزئي في اتجاه 

رات بشدة وبعد إزالة كل هذه المؤثرات تنكمش الشعي.  الجذع ومن ثم تحدث استطالة 

  .وتكون قطعة متماسكة ومتالصقة تعرف بخاصية التلبيد 

  

  :اللون 
اللون السائد في الصوف هو اللون األبيض ، إال أنه قد يتعداه إلى اللون الركمادي  

والبني واالسود مع تفاوت في درجات اللون ، والتوجد أية صلة بين لون الصوف 

لون .  في كون الصوف أسود اللون مثال وخواصه ، كما اليبدو أن للمناخ أية عالقة

الصوف ينشأ من المادة الملونة التي توجد داخل الطبقة النخاعية أو التي تتعداها  إلى 

  .ومن الصعب تبييض وإزالة هذه المادة . الطبقة الليفية 

  

  :طول الشعيرات 
احدة يتفاوت طول الشعيرات حسب سالالت االغنام ، كما انها تختلف في الساللة الو

. وفي الواقع أنه توجد عالقة بين نوع الصوف وساللة االغنام وبين طول الشعيرات 

وعموما ينقسم طول . ويتراوح طول شعر الصوف بوصة واحدة وخمس عشرة بوصة 

  :الشعيرات صناعيا إلى ثالثة أقسام 

  . بوصة 3يكون طولها عادة أقل من : أصواف قصيرة .1
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  . بوصة 7- 3ها بين يتراوح طول: أصواف متوسطة .2

  . بوصة 7عادة ما يكون طولها  أطول من : أصواف طويلة . 3

والقصيرة جدا في . وتستخدم الشعيرات القصيرة في صناعة المنسوجات الصوفية 

  .أما الشعيرات الطويلة فتستخدم في صناعة الورستد . صناعة اللباد 

  

  :السجاد الخواص التي يتمتع بها الصوف عند استخدامه في صناعة 
  :للصوف العديد من الخواص الجيدة منها 

أهم خاصة يتمتع بها الصوف هي قدرته على العزل الحراري و بالتالي الحفاظ  .1

 .على درجة حرارة المكان و التخفيف من تأثير العوامل الخارجية 

ذلك ألن الصوف أصالً ، تخفي اللطخ بشكل أفضل مما هو في الخيوط الصنعية  .2

إضافة إلى أن شعيرة ، فإنه ال يمكن رؤية اللطخ من خالله غير نظيف لذا 

الصوف ذات حواف حرشفية مما يساعد على إخفاء اللطخ في األماكن 

 .الميكروسكوبية 

غير سريع االحتراق ألنه ال يذوب و بسبب رطوبته العالية و تركيبه البروتيني  .3

 . بسبب السجائرلذلك يفضل استخدامه في األماكن التي تواجه مشاكل احتراق، 

 .ناعم الملمس  .4

إال أنه ، السجاد المصنوع من الصوف يعمر طويالً و هو محافظ على رونقه  .5

يبقى النايلون و البولي بروبلين ذات قدرة أكبر على الصمود في األماكن الكثيرة 

 .اإلجهادات كاألماكن المزدحمة 

لى طرفي تنمو خاليا الصوف على هيئة نموذجين مختلفين و التي تمتد ع .6

األلياف و تنمو بمعدالت مختلفة هذا يؤدي إلى منحها الشعيرات شكالً حلزونياً 

مما يعطي الصوف مطاطية عالية و ذاكرة جيدة تسمح ، يشبه النابض الملفوف 

حيث يمكن لشعيرات الصوف أن تمتط ،  إلى أبعادها الطبيعية ةلأللياف بالعود

تنقطع و تبقى قادرة على العودة إلى   من طولها األصلي دون أن  %30إلى حّد 

 .وضعها األصلي 

  :أما أهم مساوئ الصوف 

  .غالي الثمن  .1
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 .مقاومته للبقع ضعيفة فتقريباً كل شيء يؤثر فيه و يخلف فيه البقع  .2

 .مقاومته الضعيفة للمواد الكيميائية تجعل إزالة البقع منه عملية صعبة  .3

 .سهل التعفن  .4

 . الخنافس و العث يمكن أن يهاجم بسهولة من قبل .5

 .يبهت لونه بسرعة في ضوء الشمس  .6

 .يمتص و يحتفظ بشدة المركبات البروتينية كالبول و الدم مرق اللحم  .7

يجب االنتباه جدا عند استعمال مذيبات البروتين أو األنزيمات أو مسلطات الضوء أو 

  .تينية  ألنها تؤثر بشدة على البروتينات و الصوف هو ألياف بروحمزيالت الروائ

  

   :Acrylicاألكريليك  -2- 1-1
ظل العلماء في مواصلة أبحاثهم الكتشاف ألياف جديدة مختلفة تجمع بين الدفء و 

الملمس الناعم باإلضافة إلى عدم تأثرها بالعناصر الضارة الكيميائية و المؤثرات 

بس أو ففي الواقع ال يوجد نوع من األلياف يالئم جميع األغراض سواء المال، الجوية

  .إلخ ... المفروشات أو التنجيد 

و ظهرت اولى ألياف البولي أكريليك التي أخذت من كثير أكريل النتريل في عام 

1950.   

الماء و ، الهواء ، و يحضر كثير النتريل من العناصر األولية الموجودة في البترول 

 تتصل جزيئات حيث، و يتكون المحلول نتيجة عدة تفاعالت كيميائية مركبة ، الجير 

و يجري ، كثير أكريل النتريل معاً مكونة البوليمير ثم تغزل بالطريقة الغزل الجاف 

على الخيوط عملية شّد حتى تكتسب الخامة بعض خواصها الطبيعية مثل القوة و المتانة 

  .إلخ ... و الدقة 

 و من ميزات البولي أكريل نتريل أنه يمكن الحصول منها على ألياف مستمرة و

و في . شعيرات بطول تيلة معينة حيث تغزل إلى خيوط الستعمالها في األقمشة 

  .أو تغزل إلى شريط شعيرات مستمرة ، التريكو

  

  :المظهر الميكروسكوبي 
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و أحياتاً يظهر بشكل ورقة ، يظهر القطاع العرضي لأللياف أشبه بشكل القدم أو الدمبل 

  .البرسيم مكونة من فلقات 

أما األلياف القصيرة فهي تشبه ، مستمرة منها إلى حّد كبير الحرير تشبه األلياف ال

  .الصوف في كثير من خواصها 

  

  :قوة الشد و المتانة 
و تصل متانة األلياف ، دينيير / غرام2.6 ÷ 2.2تتراوح درجة متانة األلياف ما بين 

  .من متانتها و هي جافة % 95المبللة إلى 

ز بدرجة متانة عالية إال أن متانة األلياف أقل من على الرغم من أن األلياف تتمي

  .النايلون 

  

  :المرونة و المطاطية 
يتمتع البولي أكريليك بدرجة مرونة عالية و تصل به درجة االستطالة إلى ما بين 

15% ÷17. %  

  

  :تأثير الحرارة 
فر و تص،  بمقاومته للحرارة و هو بذلك يتفوق على النايلون يمتاز البولي أكريليك

و تشتعل ،  درجة مئوية 200األقمشة المصنوعة منه عند تعرضها لدرجة حرارة 

األلياف بتعرضها للهب مثل القطن و الصوف و الرايون تاركاً بقايا أشبه بتلك المتخلفة 

  .من األسيتات 

  

  :تأثير األحماض 
  .تمتاز األلياف بمقاومتها العالية لألحماض 

  

  :تأفير القلويات 
  .ات في درجات حرارة مختلفة تتحمل القلوي
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  :تأثير الضوء 
  .لها مقاومة عالية لألشعة الضوئية 

  

  :العزل الحراري 
  .تمتاز بقدرة عالية على العزل الحراري 

  

  :امتصاص الرطوبة 
  ) .و هي أقل من النايلون % ( 2تصل درجة امتصاص األلياف للرطوبة حوالي 

  

  :تأثير الحشرات و العتة و البكتريا 
  .لياف مقاومة عالية إزاء العفن و البكتريا و العتة و الحشرات لأل

  

  :خواص السجاد الذي يستخدم فيه البولي أكريليك 
  :األكريليك السجاد المصنوع من من أهم مساوئ 

  .خواصه االحتكاكية ضعيفة  .1

   .شتعالسهل اال .2

  .ويتم تنظيفه عادة تنظيف رطب 

  :يك األكريلالسجاد المصنوع من  يزاتمن أهم م

 .عزل حراري جيد حيث بهذه الخاصية يقترب من الصوف  .1

 .مقاومة جيدة للكيماويات و الحشرات  .2

  

   :Polyesterالبوليستر  -3- 1-1
إن اكتشاف أليلف البولي أميد وجه اهتمام العلماء و الباحثين إلى مواصلة البحوث على 

ولى األلياف التي تبعت و كانت أ، ات األوزان الجزيئية العالية األلياف الكيميائيةّ 

  .النايلون هي البوليستر 

هو أول من وجه اهتمامه إلى فصيلة ، مكتشف البولي أميد ، و في الواقع إن كاروثر 

و يسند  . 66البوليستر و لكنه تحول إلى فصيلة البولي أميد حتى اكتشف نايلون 
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  و مستر Dr. J. T. Dicksonاكتشاف البوليستر إلى الكيميائيين دكتور دكسون 

فقد تمكن هذان الكيماويان من مواصلة بحوث   ، Mr. J. R. Whinfieldهوينفيلد 

   .Teryleneو التي انتهت باكتشاف البوليستر و أطلق عليه اسم تريلين ، كاروثر 

و انتشرت ألياف البوليستر حتى غمرت األسواق كما خلطت األلياف باأللياف الطبيعية 

 الخامة بعض الميزات مثل المتانة و عدم الكرمشة و سهولة لتغطية عيب ما أو إلكساب

  .إلخ ... العناية 

  

  :صناعة البوليستر 
يصنع البوليستر من مواد أولية مأخوذة من البترول و لكنه يختلف عن النايلون كيميائياً 

و البوليستر هو عبارة عن بولي اتيلين ، كما يختلف في طريقة ترتيب الجزيئات ، 

  و يحضر عن طريق تكاثف اإليتيلين Polyethylene terephthalate ترفتاالت 

و تتم   ، Terephthalic acid  مع حامض التريفتاليك  Ethylene glycol  غليكول

أو باستخدام ، عملية التكاثر بالتفاعالت الداخلية المباشرة بين الغليكول و الترفتاليك 

و يجري  ، dimethyl terephthalte   دي ميتيل تريفتاالت بدالً منesterاإلستر 

ثم تصب المادة المنصهرة على ، التفاعل في درجة حرارة عالية بمعزل عن الهواء 

  .و تكون في صورة قشور ، اسطوانات مع رشها بالماء البارد فتجمد و تجف 

حيث تتجمد األلياف ، تعزل قشور البوليستر بطريقة الغزل االنصهاري كما في النايلون 

 درجة مئوية 128ثم يجري عليها شّد و هي في درجة حرارة ، ضها للهواء بتعر

و بذلك يقل الدينيير في األلياف و نتوصل إلى ألياف غاية في الدقة ، لتوجيه الجزيئات 

  .و المتانة 

تصنع ألياف البوليستر إما على هيئة خيوط مستمرة عادية أو على هيئة شعيرات 

  .قصيرة متجعدة 

  

  :روسكوبي الشكل الميك
أما الشعيرات القصيرة ، و قطاعها العرضي دائري ، ألياف البوليستر ناعمة و ملساء 

  .فتظهر متجعدة 
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  :المتانة 
بينما تصل متانة ، دينيير /  غرام7 ÷ 6تتراوح متانة األلياف ذات المتانة العالية ما بين 

  .دينيير /  غرام5.5 ÷ 4.5األلياف متوسطة المتانة إلى حوالي 

و ال تتأثر متانة ، دينيير /  غرام4 ÷ 3.5أما الشعيرات القصيرة فتبلغ متانتها ما بين 

  .األلياف بالتبلل 

  

  :االستطالة 
في حين أن ، و ذلك في األلياف العادية % 30÷ % 20تتراوح درجة االستطالة ما بين 

 درجة و تصل، % 15÷ % 7استطالة األلياف ذات المتانة العالية تصل إلى ما بين 

و ال تتأثر درجة االستطالة ، % 40÷ % 25درجة استطالة الشعيرات القصيرة ما بين 

  .بامتصاص الرطوبة 

  :المرونة و الرجوعية 
بينما رجوعية األلياف ذات ، دينيير / غرام110درجة رجوعية األياف العادية حوالي 

رجوعية الشعيرات في حين تكون ، دينيير / غرام130المتانة العالية تصل إلى حوالي 

  .دينيير / غرام55 ÷ 50القصيرة ما بين 

و تتميز ألياف البوليستر بارتفاع درجة الجفاف و هذه الخاصية تعطي األلياف مقاومة 

  .عالية ضد الكرمشة و تغيير الشكل حتى في األجواء الرطبة 

  

  :الوزن النوعي 
    .1.38الوزن النوعي للبوليستر  

  

  :تأثير الرطوبة 
فتصل درجة ) أقل من النايلون (  األياف بانخفاض درجة امتصاصها للرطوبة تتميز

و ال تزيد درجة  % 0.4إلى حوالي ) في درجات الرطوبة العادية ( الرطوبة المكتسبة 

و ال تنتفخ األلياف في الماء و على ،  % 0.8÷  % 0.6الرطوبة في الجو المشبع عن 

  .أثر خواصها الميكانيكية بالبلل كما ال تت، ذلك فهي صعبة في صباغتها 
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  :تأثير الحرارة 
و تنصهر األلياف ،  درجة مئوية 240 ÷ 230للبوليستر مقاومة جيدة للحرارة ما بين 

  .و عند تعرضه للهب فإنه ينكمش و ينصهر ،  درجة مئوية 260عند درجة 

  . درجة مئوية 220 ÷ 180و يمكن تشكيل البوليستر عند درجة حرارة ما بين 

  

  :تأثير الضوء 
و لكنه بتعرضه لفترات طويلة فإنه يفقد ، للبوليستر مقاومة جيدة للتأثر باألشعة الضوئية 

  .و ال يتأثر لونه بالتعرض للضوء ، جزء قليالً من متانته 

  

  :الخواص الكيميائية 
فهو يقاوم ، ال يتأثر البوليستر بالكيماويات المستخدمة في صناعة األقمشة بوجه عام 

كما أنه ال يتأثر باألحماض المعدنية و العضوية ، مواد التبييض و المواد الموكسدة 

  .إال أنه يتحلل باستخدام حمض الكبريت المركز ، الضعيفة متوسطة التركيز 

بينما القلويات المركزة تسبب ، و يتمتع البوليستر بمقاومة عالية للقلويات الضعيفة 

  .خفضاً في الوزن و القوة 

، يتأثر البوليستر بالمذيبات العضوية العادية مثل األسيتون و البنزين و تترا كلوريدو ال 

  .إال أنه يذوب باستخدام بعض المذيبات مثل الفينول ، في درجة الحرارة العادية 

  

  :الخواص الكهربائية 
اء و تتولد شحنات كهربائية ساكنة في البوليستر أثن، يعتبر التريلين مادة عازلة ممتازة 

و لذلك فقد تعلق األتربة و الغبار باألقمشة أثناء ، عمليات التصنيع أو االستعمال 

  .استعمالها أو تخزينها 

و قد أمكن التغلب على هذا العيب باستخدام مواد مانعة لتكوين الشحنات االستاتيكية في 

  .التجهيزات 

  

 :خواص السجاد المصنوع من البوليستر 
  :و يعود هذا التسويق الجيد للبوليستر إلى ، آلن  جيداً حتى ايالقي البوليستر تسويقاً



 18

مة جداً في مجال التوعية   و هي نقطة مهRecyclingسهولة إعادة تصنعيه . 1

  .البيئية

  .يتمتع السجاد المصنوع من البوليستر بمقاومة جيدةً للبقع . 2

  .يتميز السجاد المصنوع من البوليستر بنعومة الملمس . 3

  :اوئ البوليستر و من مس

ذات مرونة منخفضة و هذا ما يؤدي إلى تجنب استخدامه في األماكن المزدحمة . 1

  .حيث يتعرض الجهادات كثيرة 

 .قابليته الشديدة للتلطخ بالزيت . 2
 
   : Polypropylene البولي بروبلين -4- 1-1

 ،كرير الكازولين الحصول عليه من تيتم)Olefin(أو ما يطلق عليه أحياناً اسم األوليفين 

  :و تتمتع ألياف البولي بروبلين بالخواص التالية 

و يمكن التحككم في شكل القطاع العرضي لأللياف فيأخذ ، تتميز بسطحها الناعم  

 .أو يكون بيضوياً أو مسطحاً حسب الرغبة ، شكالً مستديراً 

  .25 ÷ 15تبلغ درجة استطالة األلياف ما بين  

   .0.9حيث أن الوزن الجزيئي لهذه األلياف ، لنسيجية تعتبر من أخف األلياف ا 

 .دينيير / غرام7 ÷ 4متانة األلياف الجافة و الرطبة ما بين  

و لذلك تضاف الصبغات إلى البوليمير المنصهر ، ال تمتص الماء على اإلطالق  

 .و ال تتأثر المتانة بالبلل ، قبل غزله 

و على ذلك فإن ، مذيبات العضوية لها مقاومة عالية لتأثير الكيماويات و ال 

 .األلياف ال تتلف بالتنظيف الجاف 

 .ال تتأثر بالفطريات و األحياء الدقيقة  

  

  :مواصفات السجاد المصنع من البولي بروبلين 
  :من أهم ميزات السجاد المصنعة من البولي بروبلين 

 .سعره أرخص بشكل ملحوظ من سعر النايلون  .1

مة البولي بروبلين للبقع من افتقاره إلى األماكن القابلة تأتي مقاو :مقاوم للبقع  .2

 .حتى أن كلور القصر و األسيد ال تؤثر فيه ، للصباغة ذلك ألنه خامد كيميائياً 



 19

 .ذات مقاومة طبيعية للتعفن  .3

ذات مقاومة لبهتان اللون نتيجة أشعة الشمس لذلك فهو خيار جيد لالستخدام في  .4

 .األماكن المكشوفة 

  .لمعظم الكيميائيات مقاومته  .5

  :البولي بروبلين السجاد المصنع من  أما أهم مساوئ 

 .افتقاره للمرونة  .1

 .قابليته الشديدة للتلطخ بالزيت  .2

 .ميل الشعيرات إلى االلتفاف حول بعضها مشكلة فتائل  .3

 .ميله إلى االصفرار  .4

فإن ذلك يعرضه ، نتيجة انخفاض نقطة انصهاره بكثير بالنسبة للنايلون  .5

 .تخريب السريع تحت تأثير االحتكاك لل

يستخدم البولي بروبلين عادة في السجاد رخيص الثمن و الذي ال يكون من الضروري 

لذلك ، أن يتوفر فيه العمر الطويل و الحفاظ على المظهر و التألق ألطول فترة ممكنة 

  .فإن البولي بروبلين مناسب جداً لالستخدام في األماكن المكشوفة 

 يعالج السجاد المصنوع من البولي بروبلين بمذيب ذات صفة قاعدية عندما يجب أال

إنما يفضل إضافة المحلول الموقي لأللياف من األساس ، يراد معالجته بمحلول موقي 

  .أثنا غزلها و هي الطريقة المتبعة حالياً في معظم المعامل 

  

  :النايلون  -5- 1-1
وحدها أكبر  علوم الحديثة حيث كان للصدفةترجع قصة اكتشاف النايلون إلى أبحاث ال

بون و  عهدت شركة د1927ففي عام، األثر في النهوض بصناعة المنسوجات عالمياً

Du Pont namours and co.  إلى الكيميائي واالس كارثور    

   Walace h. Catotheres -  بعمل  –الذي كان متخصصا في الكيمياء العضوية

 التي هي  long chains molecules طويلة الجزيئات بعض األبحاث على السالسل

اساس صناعة المطاط والبالستيك واللدائن وأخذ كاروثر يواصل أبحاثه بمثابرة وجد 

واذلي كان غير معروف في ذلك الوقت )) كيمياء اللدائن((لمعرفة كنه هذا العلم الحديث 

فإن كثيرا من المعلومات وعلى ذلك فإن كثيرا من المعلومات في ذلك الوقت وعلى ذلك 
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وظلت .  المتعلقة بتفاعالت ومعامالت السالسل الطويلة كانت نتيجة أبحاث كاروثر

محاوالت كاروثر وأعوانه ما يقرب من عامين دون التوصل إلى نتائج مرجوة حتى عام 

فقد الحظ ،  حين اكتشفت ميزة غير عادية في بعض المواد التي تمت صناعتها1930

التصادق قضيب زجاجي بالمحلول المنصهر وسحبه فإن المادة اللزجة كاروثر أنه ب

تتجمد هذه األلياف بمجرد تعرضها للهواء البارد مكونة ، تلتصق مكونة أليافاً رفيعة

  . خيوطا متينة قوية تشبه األلياف الطبيعية المستمرة مثل الحرير

يج حوالي ثمانية أعوام وقد استغرقت أبحاث كاروثر والعلماء الكيميائيين وخبراء النس

 أعلن عالميا نبأ اكتشاف 1938وفي عام ، لالنتهاء من اكتشاف النايلون بصورته النهائية

وقد اشتق النايلون هذا االسم ، أول األلياف الصناعية التخليقية وأطلق عليه اسم النايلون

  Now You Lowsy Oldمن الحروف األولى لكلمات الجملة التهكمية اآلتية 

Nippon ويقصد بهذه الجملة انه بعد هذا االكتشاف يستطيع األمريكيون االستغناء عن 

واعتبر كاروثر  ). Nipponبالد الشمس المشرقة (استيراد الحرير الطبيعي من اليابان

وقد توفى في الحادية واألربعين من عمره قبل أن ، أحد العلماء العظماء في ذلك الوقت

  . يجني ثمرة جهوده وأبحاثه

ويصحب االسم عادة رقم ، والنايلون اسم نوعى يطلق على عدد من منتجات البولى أميد

، 4نايلون،66نايلون، 6للتمييز بين أنواع النايلون المختلفة مثل نايلون 

ويدل الرقم على عدد ذرات الكربون الموجودة يكل من الشق . الخ.....،11نايلون

يدل على أن المركب األميني 66ثال نايلونالقاعدي والشق الحامضي المكون للنايلون فم

بينما يتكون الحامض من نفس عدد ،  ذرات كربون6الذي دخل بالتفاعل مكون من 

 ذرات كربون 6 فهو يدل على احتواء الشق االميني على610أما نايلون. ذرات الكربون

  . واحتواء الشق الحامضي على عشر ذرات كربون

 مع بعضها  البعض في الخواص إال أن هناك اختالفا وتتشابه أنواع النيلون المختلفة

واضحا في درجة انصهار كل نوع تميزه عن غيره من األنواع األخرى فمثال ينصهر 

 إلى 11بينما تقل درجة انصهار نايلون،  مئوية215 في درجة حرارة 6النايلون 

ص الصباغة  يعتبر أكثر نعومة وقابلية المتصا6إل جانب ذلك فإن نايلون، مئوية 185

في قابليته   66ونايلون  6ق كال من نايلونو يف4 في حين أن نايلون66من نايلةن

) نايلون المنسوجات (66المتصاص الماء وفي الواقع أن كاروثر لم يكتشف إالنا يلون
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 يعتبر من أهم أنواع النايلون وأكثرها استعماال الرتفاع درجة 66وعموما فإن نايلون 

  .ص المواد األولية التي تتم منها صناعة األليافوأيضا أرخ، انصهاره

وعلى الرغم من أن البولى أميد له هرة عالمية باسم النايلون إال أنه يعرف أيضا بأشماء 

وفيما يلي نسرد بعض هذه ، مختلفة في بعض البالد كما يتراءى للشركات المنتجة

  . األسماء حتى اليلتبس األمر على المستهلك عند شرائها

  :عند استخدامه في السجادة بالخواص التالية النايلون أو البولي أميد  عام يتميز بشكل

  ) و هي قابلية الشعيرة للعودة إلى وضعها األصلي بعد االنضغاط ( مرونة عالية . 1

  .مقاومة لالحتكاك . 2

  .مقاومة للتعفن . 3

األصبغة احتفاظ جيد جداً لأللوان حيث يمكن أن تصبغ بأصبغة األحواض أو . 4

  .الحمضية 

من الجانب السلبي يذاب النايلون بحمض قوي جداً كحمض كلور الماء مما يجعل 

السجاد المصنوع منه ضعيف أمام البقع الناتجة عن األصبغة الحمضية الموجودة في 

  .تحت تأثير الكلور ) يبّيض(و يخسر لونه ، معظم المأكوالت و المشروبات 

 أو 6.6ون المستخدم في صناعة السجاد هو من النوع تايلون من الجدير بالذكر أن النايل

   .6نايلون 

  :هناك خمسة أجيال لشعيرات النايلون 

  

الشعيرات األولى من النايلون كان أداؤها ضعيف جداً ذلك أنه أمكن   الجيل األول

و نتيجة ، ) غير شبيهة بالصوف ( رؤية األرضية من خالل الشعيرات 

ي لشعيرات النايلون كانت األرضية فعلياً مكبرة المقطع العرضي الدائر

  .بالنتيجة فإن ظهور األرضية كان كبيراً جداً مقارنة بالصوف ، 

لكن ، فيما بعد تم استخدام بعض مزيالت اللمعة لتجنب هذه المشكلة 

  .الشعيرات أصبح لها مظهراً قاتماً نتيجة هذه المعالجة 

لمقطع العرضي المعدل و ذلك إلخفاء و هو الجيل األول ذات ا  الجيل الثاني

األرضية كاستخدام المقطع العرضي ثالثي األسنان و هذا أدى 

  .إلى تجنب مشكلة الشكل الدائري المسببة لمشكلة الظهور 
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  .تم فيه إضافة مواد إزالة الكهرباء الساكنة   الجيل الثالث

  .أضيفت فيه مواد الحماية من البقع   الجيل الرابع

الجيل 

  امسالخ

مقاومة ( أضيفت فيه المواد المثبطة لبقع األصبغة الحمضية 

  )النايلون للبقع 

  

  )1(الجدول 

  

  :الطبيعية والكيميائية   66خواص النايلون 
  : المظهر الميكرو سكوبي

تظهر خيوط النايلون تحت الميكروسكوب ملساء ناعمة أشبه بحبل من الزجاج كما يبدو 

  . االستدارة تقريبا القطاع العرضي لأللياف كامل

  

  :متانة األلياف

) توجيه الجزيئات داخل السالسل (تختلف درجة متانة النايلون وفقا لحالة التصنيع 

فتبلغ قوة ألياف النايلون الجاف للشد ، ويعتبر النايلون أكثر األلياف النسيجية قوة ومتانة

 5,1-4إلى ما بين وتقل متانة األلياف الرطبة فتصل ، دنير/ جرام5,8- 4,6ما بين 

أما الشعيرات ذات المتانة العالية الجافة فتصل إلى / دنير/جرام

  . دنير/جرام7,6والرطبة8,8

فتصل وهي جافة ) staple NEYLON(وتختلف درجة متانة الشعيرات القصيرة 

  . دنير/ جرام4 = 3,6دنير وتبلغ درجة األلياف الرطبة / جرام4,5=4,1حوالي 

  

  :االستطالة

في حين تبلغ درجة % 32 :26وة استطالة األلياف الجافة قبل القطع ما بينتتراوحق

  .وهي رطبة% 40 :37استطالة األلياف الرطبة ما بين 

% 24: 19أما الشعيرات ذات المتانة العالية فتبلغ درجة استطالتها وهي جافة ما بين 

  . عند البلل28: 21و
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  :المرونة والرجوعية

فمثال تعود األلياف إألى طولها األصلي ، رونة و رجوعية عالية تتميز ألياف النايلون بم

  . فقط% 8بعد استطالة قدرها 

  

  :الوزن النوعي

  . وعلى ذلك فإن النايلون يعتبر من أخف خامات النسيج1,14حوالي 

  

  :دقة األلياف

 5’1وعادة تصل دقة األلياف ما بين ، يمكن غزل األلياف في درجة عالية من الدقة

   .وتتميز ألياف النايلون بأنها أكثر األياف انسجاما،  دنير16و

  

  :امتصاص الرطوبة

من عيوبألياف النايلون قلة امتصاصها للرطوبة لجوية إذا قورنت بمعظم األلياف 

زعلى ذلك فإن المالبس النايلون ،  رطوبة4.5: 4ويمتص النايلون حوالي ، الطبيعية

  . حية الصحيةتعتبر غير مالئمة لألجواء الحارة من النا

وتأثير الرطوبة على متانة ومرونة النايلون غير ملحوظ كما أوضحنا وتنكمش األلياف 

في الماء % 8,7ا غمرت في الماء البارد وبنسبة تصل إلى ما بين ذإ% 2بنسبة 

  .الساخن

  

  :تأثير الحرارة

ولذا يجب ، بتأثير الحرارة) Thermoplastic(يعتبر النايون من األلياف القابلة للتعجن 

ويتحمل النايلون درجات ، االحتراس عند معاملة الخامة في درجات الحرارة المختلفة

جون أن تتأثر قوة متانة األلياف ويصفر لون الشعيرات ) مئوية150(الحرارة المنخفضة

 250وتنصهر األلياف عند درجة،  ساعات6مئوية لمدة 150بتعرضها لدرجة حرارة 

وعلى ذلك إذا احتاج األمر كّي ، ماء وثاني أوكسيد الكربونمئوية وتتحلل إلى نشادر و

  .مئوية150المالبس المصنوعة من النايلون فيجب كيها بمكواة ال تزيد حرارتها عن

ويشتعل النايلون ولكنه ال يساعد على انتشار اللهب كما في القطن والصوف والحرير 

  .ه قطرات سرعان ماتتجمدوعند اشتعال النايلون فإنه ينصهر وتتشاقط من،والرايون
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  :تأثير الضوء

  .شأن األلياف األخرى تتأثر متانة النايلون بتعرضه للضوء ولكنها بدرجة أقل

  

  :الخواص الكهربائية

ولذلك فإنه يستخدم في تغطية األسالك ، يعتبر النايلون على درجة عالية للزل الكهربي

لسبب ولقلة امتصاص األلياف الكهربائية التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة ولهذا ا

ولذلك فإنه ، للرطوبة تتولد حنات من الكهرباء اإلستاتيكية على األقمشة عند احتكاكها

عادة ما تعالج األلياف أثناء تشغيلها بمواد مانعة للشحنات أو قد ترفع درجة رطوبة 

  .المصنع أثناء التصنيع

  

  :تأثير األحماض

وينوب ، ة المخففة على البارد ولكنه يتحلل بالتسخينال يتأثر النايلون باألحماض المعدني

كما يذوب باستخدام % 5النايلون باستخدام حامض إيدروكوريك مغلى بدرجة تركيز

  حامض كبريتيك أو إيدروكلوريك أو نتريك مركز على الباردز

  .وال يتأثر النايلون باألحماض العضوية ال في درجات تركيز مرتفعة

  

  :تأقير القلويات

وم النايلون تأثير القلويات فمن الممكن معاملة النايلون في محلول صوا كاوية يقا

  .دون أن تتأثر األلياف% 20مركزة

  

  :تأثير المذيبات العضوية

ال يتأثر النايلون بالمذيبات العضوية بوجه عام ولكنه يذوب في بعض أنواع الفينول 

  .وحامض الفورنيك المركز

  

  :تأثير الحشرات والبكتريا

 تتأثر األلياف بالعتة مثل الصوف كما أنها  ال تتأثر بالعفن والبكتريا كما في حالة ال

  .القطن
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  :استعماالت النايلون

يعتبر النايلون من األلياف النسيجية كثيرة االستعماالت في صناعة المالبس بوجه عام 

فساتين فهو يستخدم بكثرة في صناعة الجوارب والمالبس الداخلية والخارجية مثل ال

البلوفرات بالطي المطر أقمشة البطانات وباإلضافة إلى ذلك فإن النايلون يستخدم بكثرة 

  . في عمل االكسسوارات والجالونات الشرائطوالخيوط والدانتالت والحقائب واألحذية

  .كما يستخدم في المفروشات مثل أقمشة التنجيد والستائر وأيضا في عمل السجاد

عيا في عمل إطارات السيارات وفي عمل الحبال وفي شباك ويستعمل النايلون صنا

والباروشات والمرشحات وتغطية ، والمظالت الوقائية، الصيد وفرش األسنان والنظافة

  .الخ......أسالك الكهرباء وأيضا في طالء الجدران

كما تستعمل ألياف النايلون مخلوطة بألياف طبيعية أو صناعية أخرى في المنسوجات 

  .ات بوجه عاموالصناع

  

  :  عند استخدامه في السجاد 66الخواص التي يبديها النايلون 
  .6له مقاومة جيدة للبقع أكبر منها في نايلون  •

  .6منها في نايلون % / 12/ ذات قوة و متانة جيدة أكبر بحوالي  •

  .6ذات نقطة انصهار أعلى بعض الشيء من نايلون  •

  

   :6نايلون
  )) للكبروالكتم((تكاثف الذاتي ال  عن طريق6يحضر نايلون 

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2CONH  
ويحضر الكبروالكتم بعدة عمليات كيميائية من الفينول الذي يؤخذ من البنزين المأخوذ 

  : من الفحم كما يأتي

   Cyclohexanol يختزل الفينول فيتحول إلى سيكلوهيكزانول -أوال

    Cyclohexanoneلوهيكسانون يتحول سيكلوهيكسانول باألكسدة إلى سيك-ثانيا

 لتكوين األكسيم  hydroxylamine يعامل سيكلوهيسكانون بهيدروكسيالمين -ثالثا

Oxim.  
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 يتحول األكسيم إلى كبروالكتم بمعاملته بحامض كبريتيك يصهر الكبروالكتم -رابعا

حيث تتصل الجزيئات الصغيرة مع بعضها البعض مكونة البوليمر ثم يعامل البوليمر 

 وتتجمد الخيوط أثناء تبريدها ثم يسحب لتنظيم 66س الطريقة المستخدمة في نايلونينف

الجزيئات داخل السالسل إلعطاء قوة ومتانة للخيوط ويتم غزل الخيوط بنفس الطريقة 

  .66المتبعة في نايلون 

  

  :6خواص نايلون

يزة  وعلى ذلك فسوف نتعرض فقط للخواص المم66تشبع في كثير من خواصها نايلون 

  .6المختلفة في ألياف نايلون

  

  : المتانة والقوة

دنير للنايلون / جرام5,8 :4,1 فتتراوح ما بين 66تعتبر متانة األلياف أقل من نايلون

 6+وبالنسبة لأللياف نايلون. دنير للرطب/ جرام5,1: 4,5العادي الجاف وتصل إلى 

 5,4دنير و/ جرام8,3 :7,5ذات المتانة عالية فإن درجة متانتها وهي جافة حوالي 

  دنير لأللياف المبللة / جرام7,1و

 5,5: 3,5أما الخيوط المصنوعة من الشعيرات القصيرة فتصل متانتها ما بين 

  . وهي رطبة4,7: 3,8دنير وهي جافة و/جرام

  

  :االستطالة

% 34: 27و% 42: 23تتراوح درجة االستطالة في النالون العادي الجاف ما بين 

% 19 و16 وتصل استطالة األلياف ذات المتانة العالية الجافة ما بين لأللياف الرطبة

  %.23: 19والرطبة حوالي 

  .% 36: 31وهي جافة% 32: 23أما الشعيرات القصيرة فإن درجة استطالتها حوالي 

  

  :امتصاص الرطوبة

وعلى ذلك فهي أسهل في صباغتها من % 5: 4نسب الرطوبة المكتسبة ما بين 

  . 66نايلون
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  :أثير الحرارةت

 حيث تنصهر األلياف عند درجة 66 في درجات أقل من نايلون6ينصهر نايلون

   .مئوية150كمايتغير لونها بتعرضها لدرجة حرارة . مئوية215

   

  :الخواص الكيميائية والكهربائية

   . 66تشبه نايلون

  

  :االستعماالت

  .66يدخل في جميع استعماالت نايلون

  

  :  عند استخدامه في السجاد 6ايلون الخواص التي يبديها الن

  .6.6ذات نقطة انصهار أخفض بعض الشيء من نايلون  •

 .ذات تحلل ضوئي أعلى  •

 .ذات قابلية أفضل للصباغ  •

 )ذات مرونة عالية ( ذات قدرة كبيرة على استعادة الشكل  •

 .ذات مقاومة للتعب  •

 .ذات ثبات حراري جيد  •

     

  :الحرير  -6- 1-1
يعية الوحيدة ذات الشعيرات المستمرة حيث يبلغ طول الشعيرة حوالي و هي الخامة الطب

  .ألف قدم 

  .ها عن طريق حّل شرانق دودة القّزالحرير عبارة عن ألياف بروتينية يتم الحصول علي

  

  :التركيب الكيميائي لأللياف
  )) . نسير يسي((وصمغ )) فبروين((يتكون الحرير الخام من مادة بروتينية 
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 حوالي نبينما تصل نسبة السير يسي% 75الفبروين في الحرير حوالي وتصل نسبة 

أمالح  % 1.5شمع ودهن ، و % 1.5أما النسبة المتبقية فهي عبارة عن حوالي % 23

  .معدنية 

ولذا يعتبر الفبروين المادة األساسية التي يتركب منها الحرير الطبيعي وهي في تركيبها 

د كبير من األحماض االمينيه التي تدخل في تركيب مثل مادة الكيراتين  مكونة من عد

  .الفبروين 

 هو الذي يكسب خيوط الحرير اللون األصفر الذهبي ويظهر لون الحرير نيسيالسير

   .نالطبيعي باللون األبيض بعد إزالة مادة السير يسي

وللحرير قابلية على امتصاص بعض األمالح المعدنية مثل أمالح الحديد وغيرها ، 

  .ك فهي تستخدم في عمليات تثقيل الحرير ولذل

  

  : الطبيعية والكيميائية حريرخواص ال
  :طول خيط الحرير

 800-700يختلف طول خيط الحرير باختالف الساللة ، ومتوسط طول الحرير ما بين 

  . متر1200-1000إلى .متر 

  . متر 500-400أما السالالت الثنائية فيبلغ طول خيوطها ما بين 

  

  :ط دقة الخيو

  .يعتبر الحرير بوجه عام أدق األلياف 

  

  :المتانة 

يعتبر الحرير من أمتن الخامات الطبيعية فهو يعادل أو يفوق متانة سلك من الصلب في 

 جرام دنيير وتقل متانة الحرير 5 إلى 3.5نفس القطر ، وتصل متانة الحرير ما بين 

كما تقل متانته . جاف من متانته وهو  % 85 و75عند االبتالل حيث تصل ما بين 

  .نبإزالة السر يسي

  

  :االستطالة 
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تحت الظروف  % 25 – 20تبلغ درجة االستطالة في الحرير الطبيعي عند القطع من 

  % .100في درجة الرطوبة % 33العادية ، و تتأثر االستطالة بالرطوبة حيث تبلغ 

  

  :التأثر بالرطوبة 

 الرطوبة ، ويستطيع الحرير أن يشبه الحرير الطبيعي الصوف في سرعة امتصاص

يمتص حوالي ثلث وزنه من الرطوبة دون أن يبدو مبتال ، وتصل درجة الرطوبة 

 المتصاص نوقابلية الحرير الخالي من السير يسي% 11المكتسبة في الحرير حوالي 

  .الماء أقل من الحرير الخام 

  

  :اللون 

مغ ويختلف اللون باختالف البيئة ، يعزى لون الحرير الخام إلى المادة الموجودة في الص

  .األصفر الذهبي -الفضي–فقد يتخذ اللون األبيض 

  

  :المطاطية 

ليس لخيط الحرير المغزول القدرة على استعادة المطاطية كما في الصوف ، ومع ذلك 

فإن الحرير يتميز بالمرونة والمطاطية بدرجة أعلى من القطن والحرير الصناعي وإذا 

 إلى حالته عمن طوله األصلي فإنه يظل مشدودا وال يرج%2إلى استطال الحرير 

  .األولى

  

  :الثقل النوعي 

أما الحرير الخالي من الصمغ   1.37إلى   1.30يبلغ الثقل النوعي للحرير الخام  من 

  . وعادة ما تثقل األقمشة الحريرية باستخدام األمالح المعدنية 1.25فإنه يصل إلى 

  

  :تأثير الحرارة

 الحرير الطبيعي درجات الحرارة أكثر من الصوف ، فال يتأثر الحرير بدرجات يتحمل

  . مئوية 175 درجة مئوية ولكنه يتحلل بسرعة عند درجة حرارة 140الحرارة عند 

  .ويحترق الحرير بسهولة وتنبعث منه رائحة الريش المحروق  
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  :العزل الكهربائي

  . يستعمل في تغطية أسالك الكهرباء ولذلكيعتبر الحرير عازال جيدا للحرارة والكهرباء

  

  :تأثير األحماض 

اما .  الحرير مثل الصوف يتحلل باالحماض المركزة الى احماض امينية بسيطة

االحماض متوسطة التركيب فهي تسبب انكماش الحرير ، ويستفاد من هذه الخاصية في 

  .الصناعة بإعطاء الحرير تأثير الكريب 

  .ففة في الحرير في الظروف العادية ، ولكنها تزيد من لمعانه والتؤثر االحماض المخ

. عند الضغط عليه ) أزيز(وتستخدماالحماض العضوية العطاء الحرير المعروف 

  .والتعتبر هذه الخاصية دليال على جودة الحرير كما هو شائع 

ويمتص الحرير االحماض العضوية بسهولة مثل حامض التانيك وعلى ذلك فهي 

وليس من السهل ازالة االحماض التي .  في التجهيزات النهائية وصباغة الحرير تستخدم

  .امتصتها االلياف 

  

  :تأثير القلويات 

يعتبر الحرير أقل تأثيرا بالكيماويات عن الصوف ، وتسبب القلويات المخففة مثل 

  .الصابون تلفا ملحوظ مثل اصفرار اللون قليال واذابة السيريسين 

دا الكاوية المركزة يفقد الحرير لمعته كما يقال من متانته ، ويذوب واستخدام الصو

  .الحرير بسرعة في القلويات المركزة بالتسخين

  

  :تاثير المواد المؤكسدة 

يتأثير فبروين الحرير بالمواد المؤكسدة ، وعلى ذلك فإنه يجب عدم استعمال مواد 

هذه المادة ، ويجب الحرص التبييض المؤكسدة حيث يلين الحرير بسهولة باستخدام 

  .والصيانة عند استخدام مادة هيدروجين بيروكسيد  في تبييض الحرير 

  

  :استعمال الحرير 
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كان الحرير قديما منذ االف السنين قاصرا على مالبس الملوك واالغنياء ، وعلى ذلك 

الدول كانت الخيوط الحريرية بثابة ملكة االلياف ، ولكن بعد انتشار صناعة الحرير في 

  .المختلفة أصبح من السهل اقتناء المالبس الحريرية 

وتستخدم خيوط الحرير في المنسوجات المستخدمة في المالبس الحريمي أو الرجالي أو 

  .االطفال ، وكذلك المالبس الداخلية الحريمي 

وكانت خيوط الحرير  قديما هي المستخدمة في عمل الجوارب الحريمي إلى أن اكتشفت 

لنايلون فحلت محل خيوط الحرير ، ومع ذلك فما زالت خيوط الحرير مستعملة ألياف ا

في صناعة الجوارب والرجالي ، وكذلك في عمل المناديل وااليشاربات والشرائط  

  ...وغيرها 

وتدخل خيوط الحرير في صناعة أقمشة المفروشات والستائر في عمل الخيوط 

  .المستخدمة في التطريز  والحياكة 

، ال في االقمشة الشيفون والجورجيتممكن عمل أقمشة حريرية شفافة كماهو الحومن ال

  .أو متوسط السمك 

بعض وتخلط خيوط الحرير الطبيعي مع االلياف التركيبية أو الطبيعية االخرى إلكسابها 

  .الصفات والمميزات المرغوبة 

  

  :مساوئ الحرير عند استخدامه في السجاد 
  . يميل لالصفرار عند تعرضه للمنظفات القلوية حساس جداً للقلويات لذا  .1

 .حساس جداً لضوء الشمس  .2

 .من السهل تعرضه لالصفرار أو تشكيل الحلقات أو خسارة اللون عند تنظيفه  .3

ية فيه لذلك يتم تنظيفه بالطريقة ال يتم غالباً تعريضه للماء خوفاً من تشكل بقع مائ .4

 .الجافة 

طيم الروابط الداخلية في األلياف مما يؤدي امتصاص الحرير للماء يؤدي إلى تح .5

لذلك تتم أحيانا معالجة الحرير أثناء عملية ،  من متانته %20إلى خسارته حوالي 

 .الصباغة للحصول على الحرير القابل للغسل 

  

   :Corterraالكورتيرا  -7- 1-1
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  بولي تري ميتيلين تيريفتاالتاالسم العلمي لهذه األلياف هو 

 Poly Trimethylene Terephtalate   ًأو اختصاراPTT ،   تم تصنيع هذه

و كان هناك توقع بأن هذه األلياف سوف تحل محل ألياف ، المادة عن طريق الصدفة 

  .لكن هذا لم يحدث ، النايلون و تصبح الخيار األول في السجاد 
 
  :القطن  -8- 1-1
دراً ما يستخدم في و نا، هي شعيرات طبيعية نحصل عليها من نبتة بذور القطن  و

  :ألنه ذات خواص كثيرة ضارة بالسجاد منها ، السجاد 

  .مقاومة ضعيفة للبقع . 1

  .سريع االهتراء . 2

  .هو في حواشي السجادو االستخدام الشائع له ، لذا فإنه من النادر استخدامه في السجاد 

ون من السهل يستخدم القطن في سجاد المناطق الصغيرة كخزانة المالبس مثالً حيث يك

  . في بعض السجادات القديمة مكما يستخد، غسله و تنشيفه 

  . في حال تبلله  %15على عكس الحرير فإن القطن يصبح أقوى بحوالي و 

  

  :المواد األولية المستخدمة في خيوط السداء  - 1-2
  و البوليالبوليسترعدة أنواع من الخامات النسيجية كيمكن أن يستخدم في خيوط السداء 

وهو ، لكن الخامة األكثر استخداماً في خيوط السداء هي القطن ، بروبلين و البولي أميد 

  .عبارة عن مادة طبيعية ذات منشأ نباتي 

  :يتمتع القطن بالخواص التالية 

يعتبر القطن من أكثر الخامات النسيجية متانة و تعود هذه المتانة إلى مادة  .1

.                                                         خلية السيللوز المكونة للجدار الثانوي لل

  .دنيير /غ ) 10 – 2.5( تتراوح المتانة في الشعيرة الواحدة بين  .2

وهي قدرة الخامة على {يعتبر القطن من أكثر الخامات النباتية مرونة  .3

لسيللوز  ، ويعزى ذلك إلى نسبة ا{االستطالة قبل القطع عندما تتعرض لشد ما

  .العالية 

 .من طوله % 4إن نسبة استطالة خيط القطن تصل إلى 
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يعتبر القطن من أكثر الخامات مقاومة تجاه القلويات ، و القلويات المخففة ال  .4

 .تؤثر على القطن ال على البارد وال على الساخن 

 ، NaOCL القطن بالمواد المؤكسدة مثل هيبوكلوريت الصوديوم رال يتأث .5

 ، ويجب إزالة المواد المؤكسدة بعد االستعمال H2O2ألوكسجيني والماء ا

مباشرة حيث أنه إذا بقيت فترة طويلة في القطن تؤدي إلى تحليل القطن إلى 

 .ثنائي أكسيد الكربون 

يتحمل القطن درجات عالية من الحرارة دون أن تؤثر عليه ، إنما هذه  .6

من طول  % 2ة إلى الحرارة تؤدي إلى انكماش الشعيرات و تصل النسب

 .الشعيرة 

من وزنه ماء و ترتفع هذه الكمية حتى تصل )% 8 – 6(يحتوي القطن على  .7

في األجواء المشبعة بالرطوبة و يمتص القطن الخام عادة نسبة  % 20إلى 

  .أكبر من بخار الماء من القطن المحضر 

عينة ، القطن مادة ال لون لها و ال رائحة و تحترق في الهواء بال رائحة م .8

وتتوقف درجة مقاومته للشد أو توصيله للكهرباء أو الحرارة على كمية 

  .الرطوبة التي يحتويها 

إن ثخانة الشعيرات لها تأثير كبير على نعومة ملمس القطن فكلما دقت  .9

 .الشعيرات كلما ازداد ملمس القطن نعومة 

بنفسجية و يعود ذلك إلى األشعة الللضوء تأثير كـبير على خامات القطن   .10

 .وفوق البنفسجية 

  

  

  :الخامات النسيجية المستخدمة في خيوط الحدف  - 1-3
و هو عبارة عن ، الخامة األساسية المستخدمة في خيوط الحدف هي خيوط الجوت 

ل ساق نبات الجوت الذي ينمو بكثرة في المناطق الحارة ألياف لحائية توجد داخ

  .الرطبة بآسيا و

نتاج الباكستان والهند يعتبر في المقام األول بالنسبة لإلنتاج تدل اإلحصائيات على أن إ

  .العالمي
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  LIGNIN من مادة لجنين% 20ألياف الجوت ذات تركيب سيللوزي و تحتوي على 

 قدم ، ويصل سمكه إلى سمك 10- 8و تؤخذ من سيقان نبات الجوت الذي يبلغ ارتفاعه 

  .إصبع اليد 

، و تكون موجودة بشكل حزم %   8 -  4  وتو تتراوح نسبة األلياف في نبات الج

متباعدة مرتبة بطبقات دائريـة متتالية ذات مركز واحد حول القلب الخشبي الذي يكون 

  .مركز الساق 

  :و يعود تفضيل استخدام الجوت على غيره من الخامات إلى األسباب التالية 

 .رخص ثمنه  .1

وت على زيادة وزن لذا يساعد الج 1.5الكثافة النوعية للجوت تقدر بـ  .2

السجادة و بالتالي ثباتها بشكل جيد و الخفاظ على مكانها عند مدها على 

 .األرض 

إذا خزن الجوت في حالة جفاف فإنه ال يتأثر بالرغم من أن المواد الغير  .3

 .سللوزية التي يحتويها تعمل على جعله حساساً للتأثيرات الكيميائية 

لقطن و الكتان الخام قبل الغسيل أما بعد الجوت له مقاومة أعلى للتعفن من ا .4

الغسيل فإن مقاومته للتعفن تصبح ممتازة بسبب التأثير الواقي لمادة اللجنين 

 .الموجودة به 

  :أما أهم مساوئ الجوت 

متانة الجوت أقل من متانة الكتان و القنب و مقاومته لالستهالك ضعيفة           .1

  . عدم انتظام سمك جدران الخلية و تختلف المتانة بين شعيرة و أخرى ل

ألياف الجوت غير قابلة لالستطالة بدرجة محسوسة ، و تبلغ االستطالة عند  .2

و هي تعتبر صغيرة جداً بالنسبة الستطالة باقي األلياف % 1.7القطع حوالي 

  .النسيجية 

ألياف الجوت ليست سهلة في الثني و يعود ذلك إلى المادة الصمغية التي  .3

وهذه الخاصية سبباً يجعل ألياف الجوت ذات . ا ببعضها البعض تلصق الخالي

مقدرة ضعيفة السترجاع شكلها أو استرجاع أي تجعدات تحدث فيها عند 

 .  تعرضها لالستطالة أثناء االستعمال في األقمشة 
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يمتص الجوت الرطوبة بدرجة أعلى من األلياف األخرى و تصل نسبة  .4

لجو القياسي ، أما تحت ظروف أكثر في ا% 13.75اكتساب الرطوبة إلى 

 % .23رطوبة فقد تصل نسبة االمتصاص إلى 

مقاومة الجوت للحموض و القلويات ضعيفة و ال يمكن قصره بالمواد  .5

المؤكسدة  و يمكن صباغته و نستخدم لذلك األصبغة القلوية و المباشرة و 

 .الكبريتية والحامضية 
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  ية يف املعملاألقسام الرئيس
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  قسم التحضريات
  

  :beaming machineآلة التسدية  - 2-1
بلف خيوط السداء على مطاوي السداء بغية استخدامها في تشكيل و هي العملية الخاصة 

  .أرضية السجاد 

بحيث نحصل على مطواة لخيوط ، غالباً يتم تسدية نمرتين مختلفتين من خيوط السداء 

و مطواة أخرى بخيوط أرفع من السابقة تكون عبارة ، )  filling warp (سداء الحشو 

  ) . binding warp (عن مطواة خيوط سداء الربط 

للحصول على نوعية جيدة من السجاد يجب أن تكون عملية التسدية جيدة واليوجد فيها 

  .أخطاء من حيث الكثافات أو قوى الشد واألحتكاك على الخيوط 

طوال كبيرة جداً من الخيوط على المطاوي بحيث يكون الجدير بالذكر أنه يتم تسدية أ

حجم المطواة الناتجة حوالي ضعف حجم مطواة السداء التي نشاهدها في معامل النسيج 

و السبب في ذلك أن عملية تغيير مطواة السداء على آلة السجاد و عملية ، العادي 

وال كبيرة من الخيوط لذلك يتم لف أط، هي عمليات صعبة جداً ، التبريز التي تليها 

  .على مطاوي السداء لضمان استمرارية العمل و اإلقالل من توقفات النول قدر اإلمكان 

، في أغلب األحيان تستخدم التسدية المباشرة لتسدية مطاوي السداء الخاصة بالسجاد 

  ) .التسدية بالشقق ( ويمكن استخدام التسدية الغير مباشرة 

  .لتسدية المباشرة ويبن الشكل التالي آلة ا

  )1- 2(الشكل 
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، عملية تبريز و آلة تبريز ، و بالتأكيد ال بد من أن يصحب التسدية و مطاوي السداء 

تهاء الخيوط القطنية الملفوفة على المطواية نقوم بعملية تبريز أي ربط الخيوط انعند ف

التركيب النسجي األمر النسيجي نفسه أي لم يطرأ على كان القديمة بالخيوط الجديدة إذا 

  .أي تبديل أو تغيير 

  .و الشكلين التاليين يوضحان آلة التبريز 
 

  )2-2(الشكل 
  
  : Bobbin winderآلة لف البكر  -2-2

تقوم هذه اآللة بتحويل كونات خيوط الوبرة ذات الحجم الكبير نسبياً إلى كونات ذات 

نه يوجد أعداد كبيرة جداً و ذلك أل، حجم مناسب لتوضعها على القفص على آلة النسيج 

و عند ، من خيوط الوبرة يضطرنا إلى استخدام أقفاص ذات طابقين في معظم األحيان 

نتمكن من استخدام قفص بأبعاد أصغر من ذاك في ، تخفيض حجم كونات خيوط الوبرة 

  .حالة ترك الكونات على حجمها الطبيعي 

  .تدويرات ثالث رؤوس من آلة ) 14(يبين الشكل  و
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  )3-2(الشكل 
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  آلة السجاد
Carpet machine 

  

  

   :Main parts أجزاء النول الرئيسية  
  

   :Bobbin Creel نصبة خيوط الوبر   - 3-1
و منها تسحب إلى النول لتحاك مع ، و هي النصبة حيث تتوضع كونات خيوط الوبرة 

  .أرضية السجادة 
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كنصبة آلة ( بضخامتها مقارنة مع نصبات آالت أخرى تتميز النصبة في آالت السجاد 

حيث يصل عدد الكونات في قفص بعض آالت السجاد إلى أكثر من ، ) التسدية 

 ) 800 – 500( و هذا رقم ضخم جداً بالنسبة ألرقام آالت التسدية ،   كونة 16000

وبرة وتزيد و لكن بالمقابل تزيد هذه األقفاص من صعوبة السيطرة على خيوط ال، كونة 

كما أن هذا العدد الهائل من الكونات يزيد من المساحة ، من الجهد الالزم لتخديمها 

  .المطلوبة لآللة 

  )1- 3(الشكل 

  

و إنما نحصل على ، ال تكون نصبات آالت السجاد مزودة بمنظمات لشد خيوط الوبرة 

 خيط فور على كل، على شكل خطافات ، الشد المطلوب للخيوط بوضع أثقال معدنية 

و بالطبع هذه الطريقة غير دقيقة في تحديد الشد الالزم على ، خروجه من الكونة 

ألن خيوط الوبرة في السجاد ، و لكنه يحقق الغرض بشكل مقبول إلى حد ما ، الخيوط  

  .ال تتطلب شد بدرجة كبيرة كما هو الحال في خيوط السداء 

  

  :Warp beam unitنصبة مطاوي السداء القطنية  - 3-2
  .الالزمة لحياكة أرضية السجادة ، و هي لحمل مطاوي خيوط السداء 
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بهدف تخفيض عدد مرات تبديل ، يلف على مطاوي السداء أطوال كبيرة من الخيوط 

مما يجعل مطاوي السداء المركبة على آلة ، المطاوي و ذلك لصعوبة هذه العملية 

و هذا بالتأكيد يزيد ،  mm 1250السجاد ذات أحجام ضخمة حيث يصل قطرها إلى 

  .من صعوبة تخديم اآللة 

و لكن ، في اآلالت القديمة كانت عملية رخو السداء تتم عن طريق حركات ميكانيكية 

في اآلالت الحديثة استخدمت محركات خاصة لحركة رخو السداء و ذلك لتسهيل هذه 

  .العملية 

  )2- 3(الشكل 

  

فإنه تستخدم مطواتا سداء بجانب   ، m 4 عن  نظراً للعرض الكبير لآللة و الذي يزيد

  .بعضهما البعض على اآللة 

اثنتان فوق ، كذلك لتخفيف الحمل على مطاوي السداء يمكن استخدام أربع مطاوي سداء 

و تمكننا هذه الطريقة في توضع مطاوي ، خيوط الوبرة و اثنتان أسفل خيوط الوبرة 

،  وية عن مطاوي خيوط األرضية السفلية السداء من فصل مطاوي خيوط األرضية العل

فهي تزيد من صعوبة تغيير مطاوي السداء و ، و لكن لهذه الطريقة مشاكلها كذلك 

  .خاصة العلوية منها 
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  )3- 3(الشكل 
  

   :Rotary Dobbyجهاز رفع الدرأات راتير  - 3-3
و هو راتير ،مستخدم يستخدم هذا الجهاز لرفع الدرأات وذلك حسب التركيب النسجي ال

م التحكم  ويت،سفلي يتحكم بخيوط السداء عن طريق الالمات المتوضعة أسفل اآللة 

  .بالجهاز بشكل الكتروني 
 
 

 
  )4- 3(الشكل 
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 درأة على الرغم من أنه 12يقوم  هذا الجهاز بتحريك عدد كبير من الدرآت يصل إلى 

و لكن العدد الكبير لخيوط ، ألرضية في أغلب األحيان تستخدم حياكة السادة في حياكة ا

  .السداء يضطرنا إلى زيادة عدد الدرآت لتخفيف الحمل على الدرأة الواحدة 

  

  )5- 3(الشكل 
 

لكن في معظم ، بعض آالت السجاد ال زالت تستخدم الكامات في تحريك خيوط السداء 

ة سنوات تشغيل تبقى حياكة األرضية على هذه اآلالت ثابتة بدون تغيير طيل، األحيان 

  .و ذلك لصعوبة عملية التغيير ، هذه اآللة 
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  )6-3(الشكل 

  

   : Weft systemنظام الحدف - 3-4
و النظام ، ضمن النفس ) الجوت ( إلدخال خيوط الحدف و هو النظام المستخدم 

و بعض اآلالت و خاصة ، المستخدم في أغلب آالت السجاد هو الحدف بالبنسات 

أما نظام الحدف بالهواء فهو غير مطبق إلى حد اآلن ، ا تعمل على المكوك القديمة منه

نظراً إلى صعوبة قذف خيط الجوت الغليط و ذات الوزن الكبير باستخدام الهواء فقط و 

  .بدون أي وسيلة مساعدة أخرى 

و هذه النصبة قد تصل ، توضع كونات الجوت على نصبة الكونات على طرف اآللة 

و نظراً لحجم كونات الجوت الكبير تبدو هذه النصبة كأنها غرفة ،  كونات 8سعتها إلى 

  .صغيرة 

  )7- 3(الشكل 
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 بحيث يتم تشكيل نفسين و إدخال  Grippers  يتم إدخال خيوط اللحمة بواسطة لواقط

 .خيطي اللحمة معاً  في نفس الوقت أحدهما للسجادة العلوية واآلخر للسجادة السفلية 

  

  )8- 3(الشكل 

  

يمكن بواسطة تحكم الكتروني خاص تغيير عدد اللواقط الداخلة إلى النفس من مزدوجة 

  .إلى مفردة بحيث يدخل إما الالقط العلوي أو السفلي 

الذي يقوم بتبديل خيط الحدف ، تزود آالت السجاد بنظام التغيير السريع لخيط الحدف 

ية تتم بسرعة كبيرة تكاد ال أي أن العمل، المقطوع بخيط حدف جديد دون توقف اآللة 

  .و هذا النظام موضح بالشكل التالي ، تالحظ 

  

  )9- 3(الشكل 
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   Cutting Device  :سكين القطع  -3-5
 سجادة إلى سجادة علوية والبعض تقوم سكين القطع بفصل السجادتين عن بعضهما 

  . الرابط بينهماوبرة خيط الصذلك بقو ، سفلية 

حيث تتحول الحركة الدائرية إلى ترددية علـى        سيرفو  ك  تقاد السكين بواسطة محر   

   .عرض السجادة

  

  )10- 3(الشكل 

  

و غير مثلمة و ذلك منعاً لحدوث المشاكل ، يجب أن تكون السكين حادة بشكل دائم 

كشد خيط الوبرة عند عدم انقطاعه و تقريب السجادتين ، المرافقة للسكين المثلمة 

  .من بعضهما البعض 

  

    :Needle rollers  انات التخليصاسطو - 3-6
السفلية بعد عملية القص إلى تقوم أسطوانات التخليص بسحب السجادة العلوية و

يحركهما ، اسطوانة لكل سجادة ، و هي عبارة عن اسطوانتين ، جهاز الطي 

و على سطحما توجد إبر بارزة تقوم بامساك السجادة بشكل ، محركين منفصلين 

  .م جيد و سحبها بانتظا
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عن طريق اسطوانات التخليص نحدد مقدار سحب السجاد الناتج و بالتالي كثافة 

  .خيوط الحدف و األهم كثافة صفوف الوبرة 

  

    

  )11- 3(الشكل   

  

  :  Slay motion  حركة الدف - 3-7
و يكون ، لى النفسين بآن واحد وبدقة عالية يقوم جهاز الدف بضم خيطي اللحمة إ

 . هاز الدفالمشط مثبت في أعلى ج

   .يقاد جهاز الدف عن طريق مجموعة كامات على كل طرف من اآللة

  )12- 3(الشكل 
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 .أجزاء جهاز الدف مصنوعة من األلمنيوم مما يخفف الوزن وكتلة العطالة

عند لحظة الضم يجب أن يكون وضع المشط بشكل عمودي لكي يضم خيطي اللحمة 

  .بشكل متماثل إلى النفسين العلوي والسفلي

  

  

  )13- 3(الشكل 

  

  :Operator control panel حاسوب التحكم الرئيسي   - 3-8
  ، يقوم المتحكم الرئيسي بإيجاد التوافق بين كافة المعطيات داخل اآللة من طريقة النسج

  .، جهاز رفع الدرأات ، جهاز رخو السداء  جهاز الجاكارد

بمكان الخطأ و ذلك لتقليل عند حصول خطأ ما في عملية النسيج يعطي الحاسوب انذار 

  .زمن إصالحه 
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  )14- 3(الشكل 

  

   :Suction Unitوحدة شفط الغبار و العوادم  - 3-9

إن هذه اآللة مزودة بوحدة أوتوماتيكية للتخلص من الغبار و العوادم وذلك بشكل قياسي 

  .ودائم 

هات لشفط جميع العناصر الهامة و االساسية في آلة النسيج تحوي بشكل ثابت فو

  :ومن هذه المناطق ، العوادم المختلفة 

  .جهاز تنظيم تغذية خيط اللحمة  •

 .وحدة السكين القاطعة للوبر بين السجادة العلوية والسفلية   •

 .وحدة قطع الحواشي  •

 . مجال الحدف الكامل الذي تمر به اللواقط  •

لشفط ثم يسحب الهواء المحمل بالعوادم بواسطة محرك خاص من جميع مناطق ا

المختلفة عبر بوراي خاصة ثم تتجمع في قناة مركزية تذهب بالهواء إلى مجمع يتم فيه 

  .تجميع العوادم المختلفة في كيس أو صندوق ليتم تفريغه بعد ذلك كلما امتأل 

  .وضاغط الهواء الذي يزود النظام بالهواء المضغوط يكون مستقال عن اآللة 
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  )15- 3(الشكل 

  

  :ي و سحب السجاد المنتج آلية الط - 3-10
يتم سحب أو أخذ السجاد المنتج بواسطة اسطوانتين علويتين كل اسطوانة منهما تدور 

  .حكم بسرعة الدوران الكترونياً بواسطة محرك كهربائي خاص بها ويتم الت

بعد ذلك يتم يجميع السجاد المنتج في عربات خاصة بحيث تطوى بشكل مستويات 

منعاً لتضرر الوبرة نتيجة لف أطوال كبيرة من السجاد  رول متوازية ليس على شكل

ويتم ذلك بواسطة ساعد معدني ذو حركة ترددية كما حركة ، فوق بعضها البعض 

النواس وبذلك يحرك السجاد يمينا ويسارا ليتم فرده وطيه على شكل طبقات فوق 

  . بعضها البعض 

  

  

  

  

  

  )16-3(الشكل  
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مع العلم أنه توجد في نول السجاد نفس العناصر المكملة ، هذه كانت أهم أجزاء النول 

كحساسات السداء و الحدف و مقصات ، للعملية النسيجية كما في األنوال العادية 

  .الحواشي 

هو جهاز ، بل يمكن أنه أهم جزء في النول ، و من األجزاء الهامة في نول السجاد 

  .الجاكارد و سنورد فصل خاص للتكلم عن الجاكارد 

  :الجدير بالذكر أنه يوجد في العالم شركتين لتصنيع آالت السجاد هما 

 .البلجيكية  Van De Wieleشركة  

  . األلمانية Sch˚nherrشركة  
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  قسم اإلنهاء
  

هي مجموعة العمليات التي تأخذ مكاناً بعد  " نهاءاإل" سلسلة العمليات المعروفة بـ 

  .و هي ذات أهمية بالغة ، ن النول قدوم السجاد م

تهدف هذه العملية إلى طي السجاد و تصليح كافة األخطاء الموجودة فيه باإلضافة إلى 

  .تحسين مظهر السجادة و ملمسها 

التي ال تحتوي على حدفات ناقصة أو تشويفات في السداء أو خطوط ، السجادة المثالية 

قودة أو بقع أو غيرها من الالئحة الطويلة من طولية فارغة باتجاه السداء أو وبرات مف

  .تتطلب مجموعة من العمليات الالحقة لتصبح قابلة للعرض و البيع ، أخطاء السجاد 

  :العمليات الميكانيكية األساسية لقسم التحضيرات هي 

 .الفحص و القياس  .1

 .الغسيل و التنظيف  .2

 .الحالقة  .3

 .التصميغ  .4

 .التبخير  .5

الجدل ، التهديب ، تضمن عمليات الشد لبعض الخيوط الترقيع و التصحيح و ت .6

 .واإلشراف على المظهر بشكل عام 

و تبقى العملية األكثر صعوبة في قسم التحضيرات هي عملية زرع الحدفات وخيوط 

  .الوبرة باليد 

و لكن كل من عمليات الغسيل و التنظيف و التبخير هي عمليات ليست موجودة دائماً 

، كمراحل أو آالت منفصلة و إنما قد تكون مدمجة مع آالت أخرى في معظم المعامل 

  .أما باقي العمليات فهي عمليات ضرورية و ال غنى عنها في معامل السجاد 

جة ملمس السجادة حتى نحصل على اضطراب معالليجب أن تولى عناية خاصة 

  . أصغري فيما يخص طول الوبرة 

،  من مريلتها و خاصة في الجو الرطبمن األفضل حفظ السجاد بشكل اسطواني بدالً

مع ، حيث أن السجاد المحفوظ على شكل طبقات يجب أن يبقى في حركة تنقل مستمرة 

  .االنتباه إلى تجنب تكديس عدد كبير من السجادات فوق بعضها البعض
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  :الفحص و القياس  - 4-1
، طاولة الفحص و اختبار السجادة فور وصولها إلى قسم اإلنهاء و ذلك على يتم فحص 

والتي ،  و على الرغم من أن هذه المرحلة هي مرحلة بسيطة إلى أنها خطوة هامة جداً 

يجب إنجازها للتحقق من مطابقة مواصفات السجادة لمتطلبات الزبون و كذلك لتقدير 

  .أجر النساج 

و يتم تسجيل الطول ، تمر السجادة بين بكرة موضوعة على الطاولة و بين بكرة قياس 

  .على عداد موجود على طرف الطاولة 

تنظف أوالً الجهة الخلفية من السجادة من المواد و األوساخ العالقة ثم يتم الفحص 

  .والتفتيش عن األخطاء في حياكة األرضية 

تستخدم خيوط قصيرة لتصحيح األخطاء و االنقطاعات في خيوط السداء و الحدف 

  .وخيوط الحشو 

و أحياناً ،  باستخدام اإلضاءة أو باللمس باألصابع و اليد بعد ذلك يفحص وجه السجادة

، و يتم البحث عن خيوط الوبرة الناقصة أو المفقودة ، تتم العملية على طاولة مضاءة 

ثم يتم تصحيح هذه األخطاء باستبدال ، األلوان الخاطئة و أخطاء الخيوط كالبرم الزائد 

و تقص لتتساوى مع طول باقي ، لصحيحة خيوط الوبرة باأللوان الصحيحة أو الخيوط ا

  .خيوط الوبرة 

  

  :الغسيل و التنظيف  - 4-2
، حتى بعد مرورها على كافة عملية اإلنهاء ، من المعروف كيف أن السجادة الجديدة 

على الرغم ، تتعرض إلى فقدان شعيراتها خاصة خالل األشهر األولى من االستخدام 

  .ة في الشعيرات تكون قليلة جداً من أن النسبة المئوية لهذه الخسار

الخسارة في الشعيرات على النول تكون أكبر و هذا يعود إلى أنه خالل قص الوبرة 

الواصلة بين السجادتين المتقابلتين و بسبب االحتكاك مع النول يحصل انزياح للشعيرات 

 غير القصيرة الممسوكة مع الشعيرات األخرى عن طريق البرم في الخيط و التي تكون

و الذي هو شكل ،  Uطويلة كفاية لتبقى ممسوكة على الخيط و لتلتف بشكل حرف 

  .الوبرة المتوضعة على شكل غرزة في السجادة 
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، كذلك أثناء قّص الوبرة بواسطة مكوك القص على النول أو اسطوانة الحالقة أو غيرها

يرات الطويلة هذه يتم فصل بعض الشعيرات الطويلة في الخيط ؛ النهايات القصيرة للشع

و بالتالي يجب إزالتها في مرحلة الغسيل حتى ال ، تتوضع بالقرب من سطح السجادة 

  .تتساقط فيما بعد عند االستعمال 

  .من جهة أخرى تساعد عملية الغسيل على تحضير خيوط الوبرة لعملية التبخير 

 إذا لم يكن كاف ،و الذي ، يتم نزع الغبار و الشعيرات على اآللة بوساطة جهاز شفط 

يقوم بخفض سرعة اآللة و ذلك حتى يتمكن الجهاز من ، لنزع كافة الغبار و الشعيرات 

  .نزع كافة الغبار و الشعيرات الواجب إزالتها 

  

  :الحالقة  - 4-3
الهدف األساسي من هذه العملية هو الحصول على طول موحد للوبرة في كافة نقاط 

  .السجادة المنتجة الجاهزة للبيع 

أو في السجاد الذي ، من أجل الزخرفات التي تحتوي على ارتفاعين أو أكثر للوبرة 

، ) loop pile(و الوبرة الحلقة ) cut pile(يحتوي على كل من الوبرة المقصوصة 

أما السجاد ذات الوبرة ، نقوم بإجراء الحالقة للوبرة المقصوصة ذات االرتفاع األعلى 

 فإما أن تجرى له عملية حالقة خفيفة للتخلص من ) loop pile carpet (الحلقة 

أو ، الشعيرات الصغيرة على السطح الخارجي لخيوط الوبرة و إكسابها ملمس ناعم 

و في ، تجرى له عملية حالقة كاملة لتحويله إلى سجاد وبري ذات وبرة مقصوصة 

لحالة بعض األحيان تكون السجادة ذات مستويين من ارتفاع حلقات الوبر في هذه ا

تجرى عملية حالقة للوبرة ذات االرتفاع األعلى و نحصل بالنتيجة على سجادة ذات 

  .وبرة مقصوصة و وبرة حلقة 

  .الشكل التالي يبين كيفية حالقة سجاد التفت 
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  )1- 4(الشكل 

  

و بالتالي يتم غسل ، غالباً تكون عملية الغسيل مدمجة مع عملية الحالقة بنفس اآللة 

  .على أو األسفل حسب متطلبات النقش السجادة من األ

مثالً في المناطق التي تحوي بروزات ، تتم عملية الحالقة في عدة مناطق من السجادة 

عالية الناتجة عن عدم قدرة المقص على قص الوبرة بشكل فوري مما يؤدي إلى سحب 

 بالنسبة خيط الوبرة و زيادة الشّد عليه و بعد قصه يظهر على شكل نتوء بارز و مرتفع

كذلك تتم عملية الحالقة في المناطق التي تحوي اختالفات ، لخيوط الوبرة المجاورة 

  .طفيفة في طول الوبرة ناتجة عن اختالف في الشد المطبق على خيوط الوبرة المختلفة 

تجري عملية غسيل ، بعد إجراء عملية الغسيل األولي للسجادة و من ثم حالقتها 

  .و إكسابها بريق و رونق جميل وتنظيف أخرى للسجادة 

الحالقة الجيدة تمكننا من إبراز الوبرة بشكل جيد خالل عمليتي التبخير و التصميغ 

  .اللتين تتبعان هذه العملية 



 57

إن محاولة إزالة بعض عيوب السجادة بالحالقة يرافقها دائماً خطر القص الزائد للوبرة 

  ) . قّص زائد مثالً (و الذي يمكن أن ينتج عن خطأ في عملية القص 

  

  :العناصر األساسية آللة الحالقة 
  )المعروفة بالمقص الولبي ( الشفرة الحلزونية  

  
  )2- 4(الشكل 

  

 .الشفرة الثابتة  

 . التخت الذي تمر فوقه السجادة  

  :مركبة بالطريقة المبينة بالشكل التالي هذه األجزاء و 
 

  )3- 4(الشكل 
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فتيح خيوط الوبرة و مباعدتها عن بعضها البعض السطح المقوس للتخت يعمل على ت

الحافة الحادة للشفرة . بالتالي تتقدم خيوط الوبرة نحو الشفرة منفردة قدر اإلمكان 

و هذا ،   فوق التخت Cتتوضع على ارتفاع  ، العنصر األساسي للقص ، الثابتة

 الشكل تكون الشفرة بهذا، االرتفاع مطابق الرتفاع الوبرة المطلوب في السجادة النهائية 

الثابتة ضاغطة الوبرة إلى األمام باتجاه الشفرة الحلزونية و التي تقوم بدفع الطول الزائد 

  . نحو الشفرة الثابتة و التي تقوم بعملية القص Cمن الوبرة عن الطول  

وظيفة سلندر الشفرة الحلزونية األساسية هي تجميع السطوح الغير مرغوب بها من 

،  و نقلها باتجاه قمة الشفرة الثابتة و التي تقوم بشكل أساسي بعملية القص خيوط الوبرة

حيث أن الشفرة الحلزونية لها حافة حادة و الشعيرات تميل إلى التجمع على هذه الحافة 

  .تمهيداً لعملية الحالقة 

وجد أنه من األفضل زيادة زمن السكون المؤقت بين مرور الشفرات ألن ذلك يعطي 

  .وبرة الوقت الكافي لالنتصاب و أخذ الوضعية المناسبة للقص خيوط ال

، يجب العناية بشكل خاص بعملية تزييت شفرات الحالقة للتخفيف من حرارة االحتكاك 

و جدير بالذكر أنه عندما تتوقف اآللة تتوقف عملية التزييت و ذلك لتجنب خطر بقاء 

  .عد الزيت على الشفرات و انتقاله إلى السجادة فيما ب

  

  :التخوت المستخدمة في آالت الحالقة 
  .دوار كما هو واضح من الشكل التالي يمكن أن يكون التخت ثابت أو 

  

  )4- 4(الشكل 
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عادة تستخدم التخوت الثابتة للسجاد غير المصمغ أو المدعوم بطبقة أخرى من الجهة 

ة قد يؤدي إلى حيث أن وجود طبقة صمغ أو مطاط على الجهة الخلفية للسجاد، الخلفية 

مثل هذا االنزالق قد يؤدي ، تغييرات في الشّد أثناء انزالق السجادة على التخت الثابت 

لذلك يفضل استخدام التخت ، إلى تشكل خطوط عرضية على الوجه األمامي السجادة 

الدوار في آلة الحالقة عند تشغيل السجاد المدعوم من الجهة الخلفية و خاصة سجاد 

، كون عادة مغطى بطبقة قماشية أخرى أو طبقة مطاطية من الجهة الخلفية التفت الذي ي

حيث أن هذه النماذج ال تنزلق بسهولة على التخت الثابت مسببة االنزالق الخاطئ 

  .واألخطاء السابق ذكرها 

يجب العمل دائماً على اختيار القطر الصغير للتخت الدوار ألنه يعطي مرونة أكبر 

ولكن ، اآللة حيث يسمح بتفتيح أفضل لخيوط الوبرة تمهيداً لحالقتها خالل التشغيل على 

يجب األخذ بعين االعتبار مرونة السجادة حيث أن األقطار الكبيرة للتخت تناسب السجاد 

  .ذات المرونة الضعيفة 

  

  :التجهيزات المساعدة لعملية الحالقة 
، نة منتصبة و هي عبارة عن فرشاة ذات شعيرات صنعية خش: فرشاة الوجه  .1

تعمل على تحضير السجادة لعملية الحالقة عن طريق إزالة الشعيرات الغير 

و رفع الشعيرات المائلة إلى الوضعية ، ممسوكة من على سطح السجادة 

  .الصحيحة المناسبة لعملية الحالقة 

حتى ال تؤدي إلى تشكيل خطوط أو ، يجب تعيير فرشاة التنظيف بشكل دوري 

و أحياناً  نضطر إلى تغيير الفرشاة ، جه األمامي للسجادة عالمات على الو

 .لتجنب حصول مثل هذه المشاكل 

وجوده (و هو عبارة عن جهاز مكمل لعمل فرشاة الوجه : رافع خيوط الوبرة  .2

يستخدم للتخلص من تكتالت الخيوط و تجمعها ، ) على اآللة مسألة اختيارية 

  . لفترات طويلة قبل حالقتها على بعضها التي تنتج عن تخزين السجادة

و يتحرك سطحه بنفس اتجاه ، يغطى رافع خيوط الوبرة بكسوة تسريح سلكية 

   . % 150  و بسرعة أكبر من سرعة السجادة بمعدل ، حركة السجادة 

يتم تعيير رافع خيوط الوبرة ليكون مجال عمله على السطح فقط دون التغلغل 
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  . ال يخرب نسيج األرضية و ذلك حتى، إلى قاع أسفل الوبرة 

 .و الشكل التالي يبين كل من فرشاة الوجه و رافع خيوط الوبرة 

  )5- 4(الشكل 

  
 

فخيوط الصوف مثالً ، و هي عملية اختيارية تحضيرية لعملية الحالقة : التبخير  .3

إال أن الماء ، تصبح مطاوعة لعملية الحالقة بشكل أفضل عندما تكون رطبة 

  .ى خيوط الوبرة ضاّر السائل المتكاثف عل

المشروحة في ( أجهزة التبخير الشاقولية التي تعمل على تبخير وجهي السجادة 

 .تعطي نتائج مرضية في هذا المجال ) فقرة التبخير 

تقوم بقراءة حافة ارتفاع ، و توجد في أغلب آالت الحالقة الحديثة : الحساسات  .4

مما يساهم في ، وبرة عن السجادة الشفرة الثابتة و فرشاة الوجه و رافع خيوط ال

 .الوصول إلى نتائج ثابتة 

حيث يتوضع كاشف المعادن هذا على ، مزود بموقف للحركة : كاشف معادن  .5

مدخل آلة الحالقة ليمنع دخول أي معادن إلى اآللة و التي قد تسبب تخريب 

 .التخوت في اآللة 

  .الشكل التالي يبين آلة حالقة سجاد 
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  )6- 4(الشكل 

  

  :آالت الحالقة متعددة الرؤوس 
و لبلوغ نتائج أكثر وثوقية و اقتصادية يتم ، لعملية الحالقة للحصول على جودة أعلى 

أكثر من مرة و ذلك باستخدام آالت الحالقة متعددة ، و بشكل خفيف ، حالقة السجادة 

كثر حيث تتوفر هذه اآلالت برأسين أو ثالث رؤوس أو أربعة و لكن األ، الرؤوس 

  .استعماالً هي ذات الرؤوس الثالث 

يجب أن نعمل قدر اإلمكان على المحافظة ، للحصول على نتائج مرضية لعملية الحالقة 

  .على شّد ثابت و خفيف للسجادة طيلة زمن الحالقة 

حيث يكون كل رأس مزود بفرشاة رأس و أحياناً ، الشكل التالي يوضح آلة ذات رأسين 

   .برافع لخيوط الوبرة

  )7- 4(الشكل 
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  :التصميغ  - 4-4
و ملبية ، السجادة الجاهزة للبيع يجب أن تكون ذات مقاومة للتشوه أثناء االستخدام 

  .لمتطلبات األبعاد 

و بدون أي برمات أو تجاعيد أو زوايا ، عند مّد السجادة يجب أن تكون مسطحة 

  .ر منحنية أو أي عالمات أخرى من عالمات عدم االستواء و االستقرا

تتميز بمتانة ، السجادة الجيدة الحاوية على عدد كبير من خيوط السداء و خيوط الحدف 

أكبر و بهيكل يكسبانها القدرة على مقاومة االستعمال المهمل و االحتفاظ بشكلها لفترة 

تحتاج ) ذات الكثافة القليلة في السداء و الحدف ( أما السجادة األخف ، زمنية طويلة 

  .هذه المساعدة هي عملية التصميغ ، ضافية لتكتسب الصالبة و الملمس إلى مساعدة إ

و لكن عدم معالجته بشكل جيد تؤدي ، على الرغم من أن السجاد الناتج قوي و متين 

، إلى تخريب خيوط الجهة الخلفية للسجادة أو خيوط الوبرة الظاهرة على الجهة الخلفية 

كما أن إظهار بعض ، ان عليها على النول و ذلك لبقاء السجاد بنفس الشروط التي ك

كإظهار اسم الشركة على شكل زخرفة على ( الزخارف على الجهة الخلفية للسجادة 

لهذا تستخدم ، يتطلب عناية خاصة و تقوية لهذه المنطقة ) الجهة الخلفية لكل سجادة 

  .عملية التصميغ إلكساب السجادة الصالبة و الملمس المستوي 

سجاد ال تحتاج إلى تصميغ كقطع السجاد الصغيرة التي يتراوح عرضها بعض أنواع ال

)  Broadloom (لكن معظم أنواع السجاد العريضة المسماة ، سم  ) 90 ÷ 70( بين 

و هو مصطلح يطلق على السجاد المنتج على أنوال السجاد العريضة التي يتراوح (

 تعالج بطبقة خفيفة من هذه األنواع من السجاد)  سم 540 ÷ 140عرضها ما بين 

الصمغ لتثبيت ارتباط خيوط الوبرة و الحصول على ملمس أكثر صالبة و لحماية 

كما أنه توجد أنواع من السجاد تحتاج إما إلى تغطية بطيقة ، السجادة من االهتراء 

قماشية من الخلف أو إلى المعالجة بطبقة سميكة من الصمغ من أمثال هذه األنواع من 

حيث أن هذه األنواع ، كالموكيت مثالً )  Tufted carpets (المسماة تفت السجاد هي 

) المغروزة ( تحتاج إلى دعم زائد من الجهة الخلفية للتأكد من تثبيت خيوط الوبرة 

لذلك تخضع في معظم األحيان إلى عملية ، بشكل جيد و الحصول على سجادة قوية 

، ) رقيقة من المطاط أو طبقة سميكة إما طبقة (  Latexتغطية بطبقة التكس رغوية 

  .وعملية التغطية بالمطاط تتم بإجراء تعديل بسيط على آلة التصميغ و التجفيف 
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يفيد المطاط عند استعماله في السجاد و خاصة بعد قص السجادة في حمايتها من 

  .االهتراء و البالء 

الحياكة ذات قوام التغطية بطبقة سميكة من المطاط تكون ضرورية جداً عندما تكون 

  .بالتالي يمنح المطاط قدراً من الصالبة و المتانة للسجادة ، رخو 

و هو ، النشاء المستخدم في عملية التصميغ هو بشكل رئيسي مشابه للنشاء المنزلي 

  .بشكل عام عبارة عن مزيج من نشويات مستخرجة من البطاطا مع صمغ و ماء ساخن

 نسبة النشاء الواجب العمل بها للحصول على نتائج يوجد عدد من القيم التي تدل على

  .و تختلف هذه القيم باختالف حياكة السجاد و باقي المتغيرات ، أفضل لعملية التصميغ 

السرعة المحيطية لدرفيل ، درجة حرارة النشاء : بارمترات عملية التنشية هي 

و نسبة ، لبة في الخليط نسبة األجزاء الص، ) اللزوجة ( بنية و قوام النشاء ، التصميغ

هذه البارامترات تحدد درجة صالبة السجادة و طبيعة ملمسها التي ، الصمغ و الدسم 

حيث أنه بعض أنواع السجاد تتطلب ، سيتم الحصول عليها بعد انتهاء عملية التصميغ 

و بعضها اآلخر يتطلب أن تكون الجهة ، أن تكون جهتها الخلفية صلبة كلوح خشبي 

  .و غيرها تتطلب التمتع بدرجة معينة من مرونة في الحالة النهائية ، تشبه الجلد الخلفية 

يجب األخذ بعين االعتبار وثوقية هذا ، عند تحضير النشاء الالزم لعملية التصميغ 

، النشاء في ظروف االستخدام السليمة و حفاظه على مواصفات السجادة لفترة طويلة 

مما ، انيكي في براميل و يضخ إلى آالت التصميغ وعادة يتم مزج النشاء بشكل ميك

  .يؤدي إلى الحصول على نتائج ثابتة خالل يوم العمل الواحد 

و تكون اآلالت ذات ، رول التصميغ يكون أحياناً مغطى أو يكون ذات سطح صلب 

  .عروض مختلفة لتناسب مختلف االستعماالت و مختلف أنواع السجاد 

و الذي يتم تعريض ،  و آلة التجفيف طنبور تبخير يمكن أن تحتوي آلة التصميغ

ثم بعد ذلك تمر السجادة فوق فرشاة ، السجادة له قبل مرورها على طنبور التصميغ 

  . تنظيف ثم فوق سطح ساخن و سلندر التجفيف 

، يمكن أن يتم التجفيف بواسطة طنابير تجفيف أو بواسطة نظام غرف الهواء الساخن 

ر تمر السجادة فوق عدد من الطنابير موجودة في غرفة و يتم نشر حيث في النظام األخي

و يتم تحريك الهواء الساخن في الغرفة ، الهواء الساخن بواسطة فاالت في هذه الغرفة 

  .بواسطة مروحة 

  .الشكل التالي يبين آلة تصميغ ذات نظام تجفيف بالطنابير 
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  )8- 4(الشكل 

 
  :التبخير  - 4-5

و نتمكن ، الحها و غسلها تستجيب بشكل جيد لعملية التبخير تي تم إصالسجادة ال

حيث تقوم عملية التبخير ، بواسطة هذه العملية من إبراز لون و شكل خيوط الوبرة 

بتخليص الشعيرات و الخيوط من االجهادات التي سبق و تعرضت لها أثناء تشكيل 

يح شعيراتها و فصلها عن كما تقوم بتنفيش خيوط الوبرة و هي عبارة عن تفت، السجادة 

بالنتيجة يتغير مظهر ، بعضها البعض و ذلك حتى تعطي تغطية جيدة لسطح السجادة 

إلى مظهر ، يمكن تميز كل منها عن اآلخر بالعين ، سطح السجادة من تجمع للخيوط 

  .تغطية مخملية و التي هي عبارة عن كتلة من الشعيرات المستقيمة المنتصبة 

فإنها تساعد على اإلقالل من ، عملية التبخير تؤدي إلى إنعاش السجادة باإلضافة إلى أن 

و يتم هذا ، أو التشريط في ظّل اللون الواحد ، العيوب التي يسببها االحتكاك على النول 

التي تستهدف الشعيرات التي تبقى ممدة حتى بعد الغسيل و التي ، بفضل قوة البخار 

كما يساعد البخار على تنفيش ، ط على السجادة يمكن أن تظهر على شكل نقط أو خطو

و التي بالنتيجة تؤدي إلى ، خيوط الوبرة التي تكون مجمعة على بعضها البعض 

  .انعكاس اللون  في أماكن تجمع الوبرات بصورة مختلفة عن بقية الشعيرات 

  :يمكن أن يحصل التشريط في ظّل اللون الواحد نتيجة عدة أسباب منها 

مما يؤدي إلى اختالف ) الصوف مثالً ( نواع من المادة األولية مزيج عدة أ 

 .امتصاصها لألصبغة 

 .وجود خيوط رفيعة و خيوط ثخينة  
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 .خيوط ذات برم ضعيف و ذات برم عالي  

 )خاصة خيوط الصوف ( تنظيف غير متساوي في جزء كبير من الخيط  

 .احتكاك الخيوط في النير و المشط  

 . الحشو أخطاء بسبب خيط السداء 

 .التوزع غير المنتظم للزيت في الخيوط  

استمرار العمل على النول على الرغم من ظهور إشارات تدل على أن الزيت  

 .في الخيط غير كاف 

و لكن من جهة أخرى ، يمكن بالتبخير الجيد التخلص من آثار الكثير من هذه المشاكل 

ؤدي إلى ظهور بعض المشاكل والتي العناية غير الكافية خالل عملية التبخير يمكن أن ت

  .أهمها زيادة غير مستحبة في إبهار ألوان السجادة 

عندما تكون السجادة ذات لون واحد يجب االنتباه بشكل جيد إلى عدم تعريضها للبخار 

ألن ذلك قد يؤدي إلى زيادة في إبهار اللون و إلى اختالف كبير بين ، بشكل مستمر 

 "Shading"لى زيادة غير مستحبة في الظاهرة المسماة اللون و ظلّه بمعنى آخر إ

وهي عبارة عن ظاهرة مميزة للسجاد ذات الوبرة المقصوصة تتمثل في اختالف لون 

السجاد عندما تكون خيوط الوبرة في  وضعها الطبيعي عن لونها عندما تكون خيوط 

  .الوبرة مائلة 

، يتم تغطيتها بطبقة التكس و التي )  Tufted carpet (في أنواع السجاد التفت 

لذلك ال يكون من الضروري خضوعها ، تتعرض إلى تبخير أثناء تجفيف طبقة االتكس 

  .أما باقي أنواع السجاد فتحتاج إلى عملية تبخير منفصلة ، لعملية تبخير منفصلة 

ما و لكن عند، يمكن أن تتم عملية التبخير على الجهة األمامية للسجادة أو الجهة الخلفية 

تطبق على الجهة الخلفية للسجادة يكون هناك احتمال أقل لحصول ظاهرة التشريط 

لذا يكثف البخار على الجهة ،  )  Nozzles(الناتجة عن انسداد بعض فاالت التبخير 

و تتعرض هذه الخيوط للبخار مرة أخرى ، الخلفية للسجادة و في قاعدة خيوط الوبرة 

  .على سلندر التجفيف 

حيث أنه إما أن يتم نفث البخار على وجه ، ام التجفيف كذلك في التبخير كما في نظ

و في آالت التبخير الحديثة تمر ، السجادة أو على جهتها الخلفية أو على االثنين معاً 

السجادة في غرف متوضعة بشكل عمودي يتم فيها تعريض كل من وجه السجادة و 

  .خلفها للبخار 
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  )9-4(الشكل 
 
  ر العموديةغرف التبخي

  

  :الترقيع و التصحيح  - 4-6
سحب خيوط ، و هي األعمال اليدوية المتمثلة بزراعة خيوط سداء أو خيوط حدف 

سحب الخيوط ، الوبرة ذات اللون الخاطئ و تعويضها بالخيوط ذات اللون الصحيح 

أي بشكل عام معالجة ، الغير مشدودة بشكل جيد و إبراز خصل الوبرة بشكل جيد 

  .الخيوط والحياكة أخطاء 

و بشكل متزامن أي في نفس . يجب أن تتم عمليات التصحيح على جانبي السجادة 

لكن في بعض الحاالت الخاصة عندما تكون السجادة قاسية و ذات كثافة عالية ، العملية 

لذا في هذه الحالة يفضل أن يركز العامل المصحح على ، يكون من الصعب تصحيحها 

سجادة لسحب خيوط الجوت السميكة أو القطن و التي لم يتم إزالتها أثناء الجهة الخلفية لل

لزراعة أو إكمال أي خيوط مفقودة أو مقطوعة ، ، الحياكة أو أي أجسام غريبة أخرى 

بعد ذلك تمر السجادة على عملية حالقة خفيفة و من ثم ، سواء في السداء أو الحدف 

  . أي تصحيح أي أخطاء موجودة في الوبرة تجري عليها عملية تصحيح للجهة األمامية
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تمر السجادة ببطىء على ) تصحيح أخطاء الحياكة ( لتصحيح الوجه األمامي للسجادة 

، و يقوم العامل المصحح عن طريق اللمس أو النظر من كشف مناطق العذر ، طاولة 

لمستخدمة باستخدام إبرة قوية و مجموعة من الخيوط المماثلة لخيوط الوبرة ا، و يقوم 

كأن يقوم بزراعة مجموعة من ( يقوم بتصحيح الخطأ ، في السجادة بالنوع و األلوان 

و من ثم يقوم بتصحيح طول الخيوط الجديدة لتتساوى مع طول خيوط ) الخيوط مثالً 

  .الوبرة في كامل السجادة 

 التي حيث أن األخطاء، التفتيش الجيد عند وصول السجادة من النول ذات أهمية كبيرة 

أو ، لم تتم مالحظتها على النول من قبل النساج كظهور عالمات في أماكن الضغط 

قد تستمر على طول كبير من ، انقطاع خيوط سداء أو أخطاء في عمل الجاكارد 

لذلك فإن عملية ، السجادة و بالتالي تصبح أعذار ممكنة المالحظة بالعين بسهولة 

  .السجادة إلى الوضع الصحيح التصحيح تعتبر خطوة هامة في إعادة 

حول كافة األخطاء التي ، يجب أن يقوم قسم التصحيح بإعالم المسؤول عن األنوال 

لتجنب تكرار هذه األخطاء أو ، تظهر خالل عملية التصحيح و ذلك بأسرع ما يمكن 

  .و معالجة المشكلة على النول ، المشاكل في اإلنتاج الجديد 

  

  :المواد الكيميائية المعالجة ب - 4-7
مقاومة ، مقاومة البقع (تستخدم المواد الكيماوية لتحسين مظهر و خواص السجادة 

، ) و مقاومة الشحن الكهربائي ، مقاومة االشتعال ، الزيوت و األصبغة و األوساخ 

و عادة خالل ، ويتم إضافة المواد الكيميائية هذه إلى السجادة في قسم التحضيرات 

حيث ينصح من قبل األخصائيين في هذا المجال تزويد آلة التصميغ ، ميغ مرحلة التص

ألن هذه الطريقة في المعالجة ، بجهاز بخّ لمعالجة سطح السجادة بالمواد الكيماوية 

  .و تعطي نتائج موحدة على سطح السجادة ، مناسبة أكثر لالعتبارات الصحية 

بشكل أساسي ليصبح السجاد مقاوم يعالج السجاد بمواد كيماوية حاوية على الفلور 

كما تعالج ، لألوساخ و الزيوت و األصبغة التي قد يتعرض لها أثناء مده على األرض 

  .خيوط الوبرة بمادة مقاومة للبقع إضافة إلى كربون فلوري لتصبح مقاومة للبقع 

على الرغم من أن معالجة السجادة ضد الشحن الكهربائي الساكن ممكنة التطبيق في 

  .إال أنها ال تطبق بشكل واسع في معامل السجاد ، سم اإلنهاء ق
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و في األشكال التالية يظهر الفرق واضح في مقاومة السجادة المتصاص المواد المختلفة 

  .و ذلك قبل المعالجة و بعدها ، و تشكيل البقع 
 
 
 

                              غير معالجة            معالجة

  

  معالجة

   معالجةغير

  )10- 4(الشكل 
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  : الغسيل بالمواد الكيماوية للصوف - 4-8
ائية ييخضع السجاد الصوفي في بعض األحيان إلى معالجة صارمة بالمواد الكيم

  :لألسباب التالية 

 .لتنظيف السجادة  

 . يلها لتحسين اللمعان و الملمس عن طريق إخضاع الوبرة و تمي 

لتحسين اللمعان و الملمس عن طريق إزالة قشور شعيرة الصوف على سطح  

 .السجادة 

 .لزيادة جمالية األلوان  

بنتيجة هذه المعالجة يتحول مظهر السجادة القادمة من النول إلى مظهر قريب من 

 أو  مم5 ( خيوط الوبرة في السجادةون الطبقة العليا من تك، تقنياً  .السجادة األثرية 

و القشور الخارجية لشعيرات ، تكون ذات ميالن ظاهر في اتجاه واحد ، ) حتى أقل 

  .الصوف تكون مزالة 

هيدروكسيد الصوديوم و هيدروكلوريت ( ية األساسية المستخدمة ئايبما أن المواد الكيم

حيث يكون هذا ( هي مواد قادرة على إلحاق الضرر باأللياف الصوفية ) الصوديوم 

لذا يجب االنتباه جيداً كي ال تؤثر هذه ، ) رغوباً به في أعلى خيوط الوبرة الضرر م

  . المعالجة على قيمة السجادة 

خالل عملية إزالة متحكم ، خاصة من األجزاء العلوية ، قشور شعيرات الصوف تزال 

تعكس الضوء بشكل ، بها و ذلك للحصول على على شعيرات ناعمة و اسطوانية الشكل 

كما أنه خالل هذه المعالجة تحصل عملية ، عطي مظهراً حريرياً للسجادة أفضل و ت

  .تسوية لأللوان 

القاعدة األساسية لهذه المعالجة أن تتم فقط على السجاد ذات الكثافة العالية لخيوط 

و بعد نفث المواد الكيميائية ، حيث أنه لدى معالجة السجادة ذات الكثافة العالية ، الوبرة

في األجزاء العلوية من ، بفضل الكثافة العالية ، تحجز هذه المواد ، وبرة في خيوط ال

  .و بالتالي ينحصر تأثيرها التخريبي في سطح خيوط الوبرة فقط ، خيوط الوبرة 
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  : الصباغة -4-8-1
) تتفكك ( ألنها تستنزف ، ال يمكن استخدام األصبغة الحمضية في عملية الصباغة 

التي سوف ، لذلك يجب أن تكون الخيوط . ية الغسيل الكيميائي بشكل متتابع خالل عمل

مصبوغة بأصبغة غير حساسة لمادة الكلورين ، تجرى عليها عملية الغسيل الكيميائي 

  .كاألصبغة المعقدة 

  

  : التحضير للغسيل الكيميائي -4-8-2
نت الجهة و في حال كا، يتم فيها إزالة الشعيرات و األلياف الرخوة على سطح السجادة 

الخلفية للسجادة غير متساوية الملمس أو المظهر و ذات شعيرات صغيرة على سطح 

أما ، حرق للوبرة باستخدام فرن تجري عملية حرق للجهة الخلفية للسجادة ، األلياف 

  .نواتج االحتراق فتزال باستخدام فرشاة و اآلثار المتبقية تزال خالل عملية الغسيل 

  

  :ميائي  الغسيل الكي-4-8-3
و تترافق عملية الغسيل هذه مع عملية ميكانيكية لتمدد الوبرة عندما تكون السجادة رطبة 

و تستخدم لهذا الغرض فرشاة صلبة أو ، و الشعيرات مرنة بسبب المواد الكيميائية 

  ) .رواكل ( شفرات خشبية 

 التالي هو و االجراء، تستخدمة سالسل مختلفة من المعالجات الكيميائية في المصانع 

  :إحدى المعالجلت التي ينصح بتطبيقها 

) هيدروكسيد الصوديوم (  دقيقة في محلول من الكوستيك صودا 30النقع لمدة  

 .و تحريك خفيف في درجة حرارة الغرفة ، ل / غ5-1ذو التركيز 

 . دقيقة لتحقيق تمدد الوبرة20شطف كلي على أرضية اسمنتية مع التمشيط لمدة  

 و المسح )باستخدام علبة رشّ ( ل من الكلور الفعال / غ12- 4 المعالجة بـ  

 .أفضل مصدر للكلور هو هيدروكلوريت الصوديوم  و،  دقيقة 30بالراكل لمدة 

 . دقيقة 20شطف كامل مع المسح بالراكل لمدة  

 . دقيقة 20مع المسح بالراكل لمدة ، ل من حمض الخل / غ5المعالجة بـ  

 . دقيقة 20كل لمدة شطف كامل مع المسح بالرا 
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  : التجفيف -4-8-4
يتم عادة وضع السجادة على ألواح و تجفف على حرارة ،  ّراالحالمناخ في البلدان ذات 

هذه الطريقة توفر في استخدام الطاقة و لكنها قد تؤدي إلى بهتان ألون ، الشمس 

، سخنة أما في المعامل بشكل عام فيتم تجفيف السجاد الرطب في غرف م. السجادة 

و تشد السجادة باستخدام ، تتميز بالمقدرة على إعادة استخدام الهواء و التهوية الدائمة 

  .لواقط للمحافظة على أبعادها و تحسين المظهر المستوي 

  

   :Shadingالتحكم بالظاهرة المسماة   - 4-9
   :Shading أسباب ظاهرة الـ -4-9-1

حصل اختالف في مقدار البخار الذي ي، عند تعرض السجادة إلى التبخير المستمر 

مما يؤدي إلى عكسها للضوء بقيم ، تتعرض له الخيوط في اتجاه عن االتجاه اآلخر 

عند استعمال ، تتعرض خيوط الوبرة كذلك ، مختلفة و ذلك في خيط الوبرة نفسه 

االجهادات خالل ، بسبب األقدام ، إلى عكس دفع نظامي بعكس جهة تمددها ، السجادة 

  .النقل أو المّد على األرض ،  التخزين ،ية تصنيع السجادة عمل

التغيير في انعكاس الضوء على خيوط الوبرة يعطي مظهراً مرقعاً يعرف باسم 

من دفع خيوط الوبرة إلى االتجاه الجديد و تزيد دوسات األقدام  .  Shadingالـ

األصلي للسجادة بالتمشيط و بالتالي ال يمكن استعادة المظهر ، المعاكس لالتجاه األصلي 

  .أو المعالجة الرطبة 

و تظهر  ، Shadingتتعرض كل أنواع السجاد ذات الوبرة المقصوصة لظاهرة الـ 

  .هذه الظاهرة في الوبرة اللماعة بشكل أكبر منها في الوبرة ذات اللمعان األقل 

رض إلى دوسات و الذي يتع، يبين الشكل التالي االتجاه الطبيعي لميالن خيوط الوبرة 

   .Shadingو يؤدي إلى ظهور ظاهرة الـ ، األقدام 

  )11- 4(الشكل 
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   :Shading ظاهرة الـ بعض اإلجراءت للتخفيف من -4-9-1
 بشكل ملحوظ عن طريق التحكم بطرق تناول Shadingالـ يمكن التخفيف من ظاهرة 

لي بعض اإلجراءات و فيما ي، السجادة و التعامل معها خالل عمليات االنهاء المختلفة 

  :المفيدة في التخفيف من هذه الظاهرة 

يجب أن تكون جهة دوران الرول ، عندما تمر السجادة حول أو تحت رول ما  

أما إذا كان دورانه ، في جهة ميالن خيوط الوبرة و بأعلى سرعة ممكنة 

 .باالتجاه المعاكس فيجب إيقاف دورانه 

فإنه يكون من المفضل ، أكثر من مرة عند خضوع السجادة إلى عملية الحالقة  

استخدام آلة الحالقة متععدة الرؤوس بدالً من مرور السجادة بشكل متناوب على 

 .آلة برأس واحد 

عند قص السجاد إلى األطوال المناسبة للبيع وفق طلب الزبون يجب مراعاة لف  

 .زين كما هو الحال خالل فترة التخ، السجاد المقصوص باتجاه ميالن الوبرة 

روالت السجاد المخزنة يجب أن توضع على أرض ، خالل مرحلة التخزين  

 .ألن األرض المتعرجة تؤثر على الطبقات الخارجية من السجادة ، مستوية 

ال نضمن اختفاء هذه الظاهرة لدى ، تطبيق اإلجراءات االبق ذكرها و لكن حتى عند 

لتغلب على هذه الظاهرة يمكن و لذلك و بهدف زيادة في الضمان في ا، االستعمال 

على تثبيت ميالن خيوط الوبرة في  التي تعمل ، المبينة بالشكل استخدام اآللة التالية

  .االتجاه الصحيح بتطبيق مزيج من الحرارة و الضغط و البخار 

  

  )11- 4(الشكل 
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فإما أن تكون متوضعة على خط ، يمكن توضع هذه اآللة على خط التحضير بشكلين 

  .تصميغ نفسه كما هو موضح بالشكل التالي آلة ال

  

  )12- 4(الشكل 

  

  .كما يمكن أن تكون هذه اآللة موجودة في خط التحضير بشكل مستقل 
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  قسم احلبك و العمليات النهائية
  

  " :Overedging machine " آلـة الحبكـة  -5-1
يالحظ بـسهولة أن خيـوط       ،  و اإلنهاء على السجادة    بعد انتهاء كافة عمليات النسيج    

تكون نوعاً ما رخوة وسهلة     ، و بشكل خاص خيوط الوبرة      ، األطراف الجانبية للسجادة    

  .مما يجعلها غير ممكنة االستخدام و هي بهذه الحالة لذا نلجأ إلى عملية الحبك ، النزع 

لمبينـة  و ذلك باستخدام آلة الحبك ا     ، تجري عملية الحبك لكال طرفي السجادة الطوليين        

  .بالشكل التالي 

  

  

  )1- 5(الشكل 

  

، الجدير باذكر أنه يجب استخدام خيوط حبكة من نفس لون خيوط أرضـية الـسجادة                

  .ويفضل أن تكون من نفس النمرة و النوع 

كما يفضل زيادة عدد الخيوط المستخدمة في الحبك و ذلك لتجنب ظهور فراغات فـي               

  . منطقة الحبكة 
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  :Fringing machineآلـة الشرشبة  -5-2
و الفرق أن هـذه العمليـة خاصـة         ، تشبه عملية الشرشبة إلى حّد كبير عملية الحبك         

أما الفرق األهم هو أن الطرف اآلخر للخيوط المستخدمة   ، بالطرفين العرضيين للسجادة    

مـن الخيـوط تعطيهـا      ) شراشيب  ( فتظهر على أطراف السجادة أهداب      ، يبقى حراً   

  .مظهراً جمالياً 

  

  

  )2- 5(الشكل 

  

   :Packing machineآلة التغليف   -5-3
و هي آخر مرحلة في تصنيع السجادة و فيها يتم تغليف السجادة بانايلون لحمايتها مـن                

العوامل الجوية كالحرارة و الرطوبة و كذلك للحفاظ عليها و حمايتها من تأثير الغبـار               

سجادة بعد انتهاء تصنعيها و خـالل       والحشرات و األوساخ و كل ما قد يسبب ضرراً لل         

  .فترة تخزينها 
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  أجهزة اجلاكارد املستخدمة يف آالت السجاد
  

فكما تبين من ، لعل الجاكارد هو الجزء األهم و ذات الدور الرئيسي في صناعة السجاد 

تتألف السجادة من عدد كبير من الخيوط و من رسومات شبه معقدة ، الفصول الماضية 

، ها إال باستخدام الجاكارد الذي يمكننا من التحكم بكل خيط على حدى ال يمكن تحقيق

و لتحقيق ذلك نحتاج إلى ثالث ، كذلك تنتج على اآللة سجادتين في نفس الوقت 

و هذا ال يمكن ، وضعيات للوبرة لتقوم بعملية ربط السجادتين مع بعضهما البعض 

  .ب كانت أهمية الجاكارد لهذه األسبا، تحقيقه إال باستخدام جهاز الجاكارد 

إذاً الهدف الرئيسي من آالت الجاكارد هو الحصول على منسوجات برسومات كبيرة 

حيث يمكن أن نرتفع بعدد االختالفات لخيوط السداء في التكرار النسيجي إلى أقصى 

  .مما يتيح تقديم أنواع جديدة من المنسوجات و األقمشة ، حّد

، د إلى جوزيف ماري جاكارد و هو فرنسي الجنسية يعود الفضل في اختراع الجاكار

) 1834- 1752(حيث قام في نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر 

يمكن بواسطتها التحكم في الحركة الرأسية لخيوط السداء ، بإنتاج أول آلة جاكارد 

  .أي التحكم بكل خيط على حدى ، بطريقة ميكانيكية 

ضيين لم يطرأ على أجهزة الجاكارد أي تعديالت جوهرية حول خالل القرنين الما

، و إنما يركز التطور على زيادة سرعتها و قدرتها و آلية التحكم فيها ، نظرية تشغيلها 

  .أما ميكانيكية الجهاز فبقيت على حالها 

، و في هذا الفصل سوف نورد شرحاً موجزاً عن أجهزة الجاكارد لشركتين مختلفتين 

   .Bonas  و شركة   Staubliة هما شرك

  

    :Stäubliجاكارد   - 6-1
  . األلمانية Sch˚nherوهو الجاكارد المستخدم في آالت السجاد 

و هي عبارة عن ثمان ،   Moduleالجاكارد بالمودولتدعى وحدة التحريك في هذا 

و الشكل التالي ، مجموعة في قالب واحد ) أحياناً أربع وحدات فقط ( رفع وحدات

  .وضح المودول ي
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  )1-6(الشكل 

وفقاً للزخرفة ، تعطى األوامر إلى وحدات الرفع عن طريق إشارات كهرومغناطيسية 

  .المصممة و المحملة على جهاز الحاسوب المرافق لجهاز الجاكارد 

   .Stäubliالشكل التالي يبين مبدأ عمل وحدات الرفع في جاكارد 

  )2- 6(الشكل 



 78

تقوم بتحديد مكان ، ) s(باإلضافة للبكرة ، مع بعضها ) a( & )k(تقوم كل من البكرتين 

  .سواء أكان في األعلى أو األسفل أو في الوسط ، الحامل لخيط الشبحة ) t(الشنكل 

& ) g(و بجهة معاكسة لحركة السكاكين ، بنفس االتجاه ) f ( &)m(تتحرك السكاكين 

)l ( ، السكاكين في الطور األول تكون وضعية ، و كما هو واضح من الرسم ، حيث

  :كمايلي

 .أي في نهاية مشوارها إلى األسفل، متوضعة في األسفل ) f ( &)m(السكاكين  

 .أي في نهاية مشوارها إلى األعلى ، متوضعة في األعلى ) g ( &)l(السكاكين  

& ) e ( &)d(تمسك بالخطافات الثابتة ، ) c ( &)b ( &)n ( &)o(الخطافات المتحركة 

)q ( &)p ( أما في حال تفعيل ، و ذلك في حال كانت المغانط الموصولة بها غير مفعلة

بالخطاف ، يمسك الخطاف الثابت الموصول بالمغناطيس ، ) r(أو ) h(أحد المغانط 

  .المتحرك 

  :يمكن شرح الوضعيات الثالث للشناكل كمايلي 

  :الطور األول 

في هذه الحالة يكون كال المغانط حيث ، ) 1(و هو المبين على الرسم بالمرحلة رقم 

)h ( &)r ( وفقاً للتصميم النسيجي ، غير مفعلة.  

في ) c ( &)n(تمسك بالخطافات المتحركة ) e ( &)q(خطافت اإلمساك الثابتة 

  .وضعهما العلوي 

الحامل لخيط الشبحة و النيرة يبقى في الوضعية العلوية أو يتحرك إلى أعلى ) t(الشنكل 

  .و ذلك حسب الوضعية السابقة ،  العلوية ليبلغ الوضعية

  :الطور الثاني 

) h(حيث في هذه الحالة يكون المغناطيس ، ) 2(و هو المبين على الرسم بالمرحلة رقم 

  .يكون غير مفعل في هذه الحالة ) r(أما المغناطيس ، مفعالً طبقاً للتصميم النسيجي 

  .وضعية العلوية تكون ممسوكة في ال) n ( &)o(الخطافات المتحركة 

، ) h(يمسك من األعلى بشكل مؤقت بواسطة المغناطيس ، ) e(الخطاف الثابت 

  ).g(حّراً و يتحرك استناداً لحركة السكين الهابطة ) c(وبالتالي يبقى الخطاف المتحرك 

يبقى في وضعية الوسط أو يتحرك نحو وضعية الوسط و ذلك حسب الحالة ) t(الشنكل 

  .السابقة للشنكل 

  :الطور الثالث 
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حيث في هذه الحالة يكون كل من ، ) 3(و هو المبين على الرسم بالمرحلة رقم 

  .مفعالً طبقاً للتصميم النسيجي ) r(و المغناطيس ) h(المغناطيس 

تمسك من األعلى بشكل مؤقت بواسطة المغناطيسين ، ) e ( &)q(الخطافات الثابتة 

حّراً ) n(و الخطاف ) c( من الخطاف المتحرك وبالتالي يبقى كل، ) h ( &)r(المفعلين 

  .على الترتيب ) g ( &)l(و يتحركان استناداً لحركة السكاكين الهابطة 

يبقى في الوضعية السفلية أو يتحرك نحو الوضعية السفلية و ذلك حسب ) t(الشنكل 

  .الحالة السابقة للشنكل 

  

   : Bonasجاكارد  - 6-2
  . البلجيكية Van De Wieleت السجاد و هو الجاكارد المستخدم في آال

تحتوي على  ، Boardو حدة الرفع في أجهزة الجاكارد هذه عبارة عن لوحة إلكترونية 

  . وحدة رفع صغيرة كما هو مبين بالشكل 48

  

  

  )3- 6(الشكل 

  

و تتألف وحدة الرفع جسم ، كل وحدة رفع صغيرة تكون مسؤولة عن رفع شنكل واحد 

  .ك على جانبيه و بموازاته أنصاف الشناكل تتحر، شبه مستطيل 

تعطى إلشارة كهربائية لوحدة الرفع ، لإلمساك بأحد نصفي الشناكل في أعلى نقطة له 

  .فيخرج نتوء على طرف القطعة المستقيمة و يدخل في فتحة نصف الشنكل ممسكاً إياه 

   .Bonasو الشكل التالي يبين أحد مبادئ عمل جاكارد 
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  )4-6(الشكل 

  

في الحالة األولى عندما تكون أنصاف الشناكل متحركة على جانبي وحدة الرفع دون 

  .يبقى الشنكل في أخفض تقطة له ، وجود أي إشارة كهربائية 

يتم اإلمساك بالسكين الداخلية ، و بسبب وجود إشارة كهربائية ، في الحالة الثانية 

الذي يلتف ) 2( و سحب الخيط إلى األعلى) 5(اليسرى مما يؤدي إلى ارتفاع البكرة 

إلى األعلى و بالتالي يرتفع الشنكل إلى ) 1(ساحباً البكرة ) 3(و البكرة ) 6(على البكرة 

  .وضعية الوسط القريبة من السجادة السفلية 

يتم اإلمساك بالسكين الخارجية ، و بسبب وجود إشارة كهربائية ، في الحالة الثالثة 

) 1(إلى األعلى و سحب الخيط ) 3(و البكرة ) 4( البكرة اليمنى مما يؤدي إلى ارتفاع

  .إلى األعلى و بالتالي يرتفع الشنكل إلى وضعية الوسط القريبة من السجادة العلوية 
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يتم اإلمساك بالسكين الداخلية ، و بسبب وجود إشارة كهربائية ، في الحالة الرابعة 

) 1(إلى ارتفاع البكرة ، ة اليسرى و أثناء ارتفاع السكين الخارجي، اليمنى مما يؤدي 

  .إلى األعلى و سحب الشنكل إلى وضعية الوسط القريبة من السجادة السفلية 

  

  بعض تقنيات الحياكة و تمثيل حركة الجاكارد لها  - 6-3
 : انواع ماكينات السجاد -6-3-1

  :هنالك عدة مبادىء وانواع لصناعة السجاد وهي كالتالي

  face to face carpetس الوقت ويسمى هذا المبدأ انتاج سجادتين معا بنف .1

 :النتاج السجاد بهذا المبدأ هناك ثالثة تقنيات مستعملة في الصناعةو

 .تقنية النسج باستخدام رابير واحد   ) أ

 .تقنية النسج باستخدام رابير مزدوج ) ب

 .تقنية النسج باستخدام رابير ثالثي ) ت

 ويتم wire Wilton واير لالسالك  ويلتون انتاج سجادة واحدة باستخدام طريقة . 2

  :العمل بهذه الطريقة على شكلين 
 Wilton plain 
 Wilton jacquard 

  ماكينات انتاج السجاد ذات الوبرة الحلقية. 3

  تعتمد هذه التقنية على النسج  Sisal lookماكينات انتاج السجاد بطرقة السيزال .4

  .باستخدام الرابير الثالثي  

 تعتمد هذه الطريقة على  False Boucle السجاد بطريقة البوكليه ماكينات انتاج.5

   .تقنية الرابير المزدوج 

  

  :تقنية النسج باستخدام الرابير المزدوج  -6-3-2
في هذ االنواع من أنوال السجاد يتم إدخال حدفتين في كل دورة نسيجية ،حدفة واحده 

انية من أجل تشكيل النفس في للسجادة من أجل تشكيل النفس للسجادة العلوية ، الحدفة الث

  .السفلية 

  

  



 82

  

  

  )5- 6(الشكل 

                                                                                                          

  . في هذه الطريقة من النسج فإن تشكيل الوبرة الواحده يتم بعد حدفتين للنول 

لمزدوج لسجادتين يمكن وضع اللالنست في كل بشرة من المشط  بين في تقنية النسج ا

  .السجادة العلوية والسجادة السفلية وذلك من أجل ضبط إرتفاع الوبرة بشكل دقيق

  

  :   آلة الجاكار للنول المزدوج 

من أجل إنتاج سجادتين متقابلتين في هذه التقنية من األنوال  فإننا نحتاج إلى جهاز 

متحرك  مسندالجزء الخلفي من الة الجاكار مجهز ب. ث وضعيات عمل جاكار ذو ثال

   . السفلية حياكة الوبرة الميته داخل السجادةوهو المسؤول عن 

 ثابت من أجل حياكة الوبرة الميته للسجاده مسندامي من الة الجاكار مجهز بالجزء االم

  .العلويه 

  

  :تمثيل الجزء الخلفي اللة الجاكار 
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  )6- 6(الشكل 

  

  :تمثيل الجزء األمامي من الة الجاكار
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  )7- 6(الشكل 

باإلضافة للتراكيب النسيجية المعروفة للوبرة ، يمكن إنتاج أنواع من الوبر على نول 

  :السجاد ذو تقنية الربير المزدوج  مثل 

  

  :المزدوج ) االنشوطه( وبرة اللووب . 1

  

  )8- 6(الشكل 
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   : الوبرة  اللووب المفرده .2

  

  

  )9- 6(الشكل 

  

  :تقنية النسج باستخدام ربير مزدوج مع إيقاف أحدها -6-3-3
في تقنية النسج باستخدام ربير مزدوج مع إيقاف أحدها  فقط حدفة واحدة تنتج في كل  

  .دورة نسيجية 

في الدورة النسيجية االولى للنول فإن حدفة تحشر في النفس من أجل السجادة العلوية 

نفس للسجادة السفلية فإن الربير اليعمل وبالتالي اليحمل خيط حدف  أما من أجل ال

  .لداخل السجادة 
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  )10- 6(الشكل 

 
أما في الدورة النسيجية الثانية فإنه يتم إدخال خيط حدف في النفس من أجل السجادة 

سبب  العلوية فإنه اليتم إدخال خيط حدف فيه بالسجادة، بالنسبه للنفس من أجل السفلية

  .توقف الربير الخاص به 

  

  )11-6(الشكل  

  

  .في هذه التقنية يتم تشكل وبره في كل حدفه 
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  :تقنية النسج باستخدام ثالث ربيرات -6-3-4
الرابير الثالثي أكثر مرونة وانتاجية في أنوال السجاد خاصة من أجل الوبرة 

 -مفرد : ث يمكنها العمل وهذه التقنية مهيئة لكل التراكيب النسيجية  بحي. المقصوصة 

  . ثالثي - مزدوج 

  

   ):2/3تركيب نسجي ( تقنية النسج باستخدام ثالث ربيرات . 1
بالتالي فإن . في هذه التقنية من النسج يتم إدخال ثالث حدفات في كل دورة نسيجية  

  .إنتاجية أعلى بالمقارنة مع الربير المزدوج % 50النتيجة 

ولى فإن حدفتين تحشران في النفس الخاص بالسجادة العلوية يتم في الدورة النسيجية اال

  .، أما النفس الخاص بالسجادة السفلية فإنه يدخل فيه فقط حدفه واحده 

  
 

 
  )12- 6(الشكل 

 
في الدورة النسيجية الثانية فإنه إدخال حدفتين في النفس الخاص بالسجادة السفلية ، أما 

  . دخل فيه حدفه واحدهالنفس الخاص بالسجادة العلوية فإنه ي
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  )13- 6(الشكل 

  

  ) .الكرنك(في هذه التقنية فإن النول ينتج وبرة واحدة عند دورتين للمحور الرئيسي 

  

   ) :2/2تركيب نسجي ( تقنية النسج باستخدام ثالث ربيرات مع إيقاف أحدها.2
يتم إدخالها في تقنية تقنية النسج باستخدام ثالث ربيرات مع إيقاف أحدها حدفتين فقط 

  .في كل دورة نسيجية 

في الدورة النسيجية االولى يتم حشر حدفتين في النفس الخاص للسجادة العلوية ، أما 

  .النفس الخاص بالسجادة السفلية فإنه اليتم إدخال خيط حدف فيه 
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  )14- 6(الشكل 

  

لسفلية ، أما في الدورة النسيجية الثانية  يتم إدخال حدفتين في النفس الخاص للسجادة ا

  .النفس الخاص للسجادة العلوية فإنه اليدخل فيه أي خيط حدف 

  

  )15- 6(الشكل 
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وأيضا فإن خيوط الوبرة الميته  غير . في هذه التقنية يتم إنتاج وبرة عند كل حدفتين 

  .قابلة للحركه وهذا يقلل من التمزقات في خيوط الوبره واستهالك خيوط الوبره 

  

  :ول ثالثي الربير آلة الجاكار للن
من أجل إنتاج سجادتين متقابلتين في هذه التقنية من األنوال  فإننا نحتـاج إلـى جهـاز        

 مـسند في من جهاز الجاكـار يكـون مـزود ب         الجزء الخل . جاكار ذو أربع وضعيات     

امي من الـة   ، الجزء االمالسفليةوهو المسؤول عن خيوط الوبرة الميته    Dr1متحرك

 وهو المسؤول عن خيوط الوبره الميته  Dr2 متحرك واحد  مسندود بالجاكار يكون مز

  . العلويةالسجادةفي 

   :السفليةتمثيل الجزء الخلفي من جهاز الجاكار للسجاده 
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  )16- 6(الشكل 

  

  :تمثيل الجزء االمامي من جهاز الجاكار من أجل السجادة العلوية 

  

  )17-6(الشكل 

  

  : قصوصة العالمية تقنية نسج الوبرة الم -6-3-5
يعتبر النول الذي ينتج هذا النوع من الوبرة من أكثر االنوال مرونة ، كما يسمح بنسج 

  ) .أنشوطات ( السجاد بوبرة مقصوصة وأيضا سجاد بوبر على شكل حلقات 
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  .في كل موضع من السجادة يمكن اختيار أحد هذه االمكانيات 

 دورة نسيجية ، في كل بشرة في المشط في هذا النول ثالث حدفات يتم حشرها في كل

  . وهي تحدد إرتفاع  االنشوطات 2يوجد النست عدد 

في الدورة النسيجية االولى يتم إدخال خيط حدف واحد في النفس الخاص بالسجادة 

  العلوية وأيضا خيط حدف  في النفس الخاص بالسجادة السفلية أما الربير المتوسط فيقوم 

  

  )18- 6(الشكل 

  

  .ل خيط حدف كاذب من أجل السجادة العلوية لدعم األنشوطة في السجادة العلوية بإدخا

في الدورة النسيجية الثنية يتم إدخال خيط حدف واحد في النفس الخاص للسجادة العلوية 

وحدفة واحدة للنفس الخاص للسجادة السفلية أما الربير المتوسط فيقوم بإدخال خيط 

   .السفلية لدعم األنشوطة في السجادة فليةالسحدف كاذب من أجل السجادة 
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  )19- 6(الشكل 

 
  ) .الكرنك( في هذه التقنية فإن الوبرة تظهر بعد دورتين للمحور الرئيسي للنول 

  

  :آلة الجاكار للنول يونيفيرسال 
في هذه التقنية  فإنه يتم اعتماد جهاز جاكار ذو أربع وضعيات ، السجادة العلوية 

  .ة منفصلتين في منتصف جهاز الجاكار والسفلي

  : للوبرة المقصوصه السفليةتمثيل الجزء الخلفي من جهاز الجاكار للسجاده 
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  )20- 6(الشكل 

  

  :تمثيل الجزء االمامي من جهاز الجاكار من أجل السجادة العلوية  للوبرة المقصوصه 
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  )21- 6(الشكل 

  

  : و السفلية وبرة االنشوطه للسجادة العلوية
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  )22-6(الشكل 
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  :أنوال صنع الوبرة على شكل أنشوطه 

صنع الوبرة على شكل أنشوطه  يتم اعتمادا على تقنية النسج باستخدام الربير الثنائي 

  .وباستعمال مقياس لدعم االنشوطه 

 في الدوره النسيجية االولى فقط ربير واحد يدخل ضمن النفس وذلك باعتماد تقنية إيقاف

  .الربير االخر 

  

  )23-6(الشكل  

  

في الدورة النسيجية الثانية الربيرين يدخلون ضمن النفس الربير العلوي مع خيط 

  .بوليستر ناعم و المقياس وذلك للضبط ارتفاع الوبرة 

خيط البوليستر ضروري من أجل تشكيل االنشوطه بعد استكمال بناء االنشوط فإن  

  .ل ويزال خيط البوليستر يقطع على النو
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  )24- 6(الشكل 

  

  

  :آلة الجاكار الخاصة بهذه اآللة 
  من أجل إنتاج وبرة على شكل أنشوطة فإننا نحتاج لجهاز جاكار ذو ثالث وضعيات

  ) .  ثابت أو متغيرمسند ( 

  : ثابت مسنداالمكانيات المحتملة في حال كان ال

  )25- 6(الشكل 

  

  

  : متحرك مسندلاالمكانيات المحتملة في حال كان ا
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  )26-6(الشكل 
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  قسم فحص املنتج النهائي
  

حتى يدخل المنتج األسواق المحلية والعالمية بقوة يجب أن يحقق هذا المنتج لشروط 

ومواصفات جيدة وقوية تحقق رغبة المستهلكين وأذواقهم وتحقق المنافسة مع باقي 

بعد االنتهاء من تصنيع السجادة بشكلها  لذلك الشركات المصنعة المحلية أو العالمية

  .النهائي ال بد من اجراء بعض االختبارات 

  :يتألف مخبر فحص المنتج النهائي من األقسام التالية

  

  : مقياس ثبات الوبرة - 7-1
هذا االختبار يبين قوة ارتباط و تماسك الوبرة في السجاد األرضي حيث تحضر 

سم وتؤخذ خمسة قياسات متفرقة 100 × 20و سم أ100 × 50عينة سجاد قياس 

سم وتكون جميعها 10من السجادة بحيث تكون جميعها بعيدة عن الحاشية بمقدار 

متساوية البعد عن بعضها البعض ، وتقاس قوة تثبيتها على لوحة خاصة بجهاز 

 .غ  ) 700 – 600(الشد ، قوة النزع تتراوح بين  
  .g 20حتى توفير دقة في القراءات تصل مع  كغ ) 10 – 5( للجهاز السعة العظمى 

  

  )1-7(الشكل 
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  : قياس طول الوبرة  - 7-2

تتراوح ،  طقم من القطع العيارية المصنوعة بدقة كبيرة من الستانلس ستيل يتم استخدام

لتعطي قيمة دقيقة لطول وبر السجاد وذلك قبل مم  ) 25 – 3( ارتفاعاتها بين 

  .االستخدام الفعلي للسجاد 

  )2- 7(الشكل 

  

الوتر فيها متدرج في االرتفاع عن الضلع ، و يمكن استخدام قطعة على شكل مثلث قائم 

كما توجد أشكا ، مم 1و في نفس الوقت متدرج بين التدريجة و األخرى القائم المقابل 

  .كالقطع الدائرية أو المستطيلة ، أخرى ألدوات قياس طول الوبرة 

ة على النول أو بعد النتهاء من تصنيعها بالكامل و تتم يتم قياس طول الوبرة للسجاد

ويشير ، العملية بغرس القطعة المثلثة أو أحد القطع العيارية في الوجه السطحي للسجادة 

  .الرقم الظاهر على القطعة و األقرب إلى سطح السجادة إلى طول الوبرة 

  

  :اختبار اهتراء السجاد  - 7-3
 سماكته خالل االستعمال لزمن معين يمكن قياس هذا االهتراء في السجاد يعني نقص

  :االهتراء بطريقتين 

 وضع السجادة في أمكنة تكون ممراً وطريقاً كالمخازن أو المسارح أو دور :األولى 

السينما خالل فترة معينة بحيث أن كل شخص وارد إلى هذه األماكن يمر على هذه 

  .لواردين يومياً معروفاً مسبقاًالسجادة المختبرة ويكون وسطي عدد األشخاص ا

  :و هناك عدة أجهزة مخصصة لذلك منها اختبار آلي على جهاز مخصص :الثانية 
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   :وحدة اختبار اسطوانة الكرسي  -1- 7-3

يشير إلى مقاومة أغطية األرض النسيجية لالهتراء حيث تتعرض للضغط االجباري 

مثبت على قرص دوار ال بواسطة اسطوانة محماة كالكرسي تدور على غطاء األرض

، شعيرات السائبةوحدة الشفط تزيل ال ، Kg 90بشكل عكسي حيث يتعرض لحمل حتى 

ومفتاح التحكم بالضغط معاير بشكل الكتروني ويدل على الرقم الكلي للدورات المقدمة 

  .للجهاز 

  

  

  )3- 7(الشكل 

  

   :وحدة اختبار اهتراء واحتكاك السجاد - 7-4

 تكاك السجاد تحتوي على قرصين أو أكثر يتحركان بحركةأداة لفحص اهتراء واح

 .     دقيقة و حركة ترددية / دورة50دورانية بسرعة ، مركبة 

 20بمقدار له ورق صنفرة خشن يضغط على القرص أسففي على القرص يوجد 

 مم وتثبت على األقراص وعند 230، تجهز نماذج سجاد دائرية لالختبار بقطر  2مس/كغ

  .از تتعرض النماذج لإلهتراء في جميع مساحتها تشغيل الجه

  .تقاس سماكة السجاد قبل التجربة وبعدها والفرق بين السماكتين يكون مقدار االهتراء 
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  )4- 7(الشكل 

  

  : وحدة األختبار بالطنبور  - 7-5
يقيس التغييرات التي تطرأ على السطح العلوي ألغطية األرض النسيجية نتيجة الضغط 

تتجسد عملية المشي من خالل كرة معدنية ومصدات ، ي الناتج عن المشي الميكانيك

ووحدة . مطاطية تدحرج على طنبور دوار قطره كبير مبطن بالقطعة المراد اختبارها 

  .أما مفتاح التحكم بالضغط مضبوط الكترونياً  . الشفط تكفل ازالة الشعيرات السائبة 

  )5- 7(الشكل 
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   :سجاد لالشتعال جهاز فحص قابلية ال - 7-6

األدوات تضم حجرة ، يدل عل مقاومة السجاد لالحتراق الكامل أو االحتراق السطحي 

صاموالت من الستانلس ستيل مع ، مرآة إظهار ، فحص مع باب أمان قابل للموازنة 

صفيحة قياس إضافة إلى فرن يمكن أن يسخن الصاموالت المصنوعة من الستانلس 

   . ْ C 1050ستيل حتى درجة 

 .عال الشعلة واالنطفاء باستخدام الصفيحة المعايرة تزمن اشالنتائج المتعلقة ب

  )6- 7(الشكل 
 

  

  : مقياس زغبر السجاد  - 7-7
  . يلو خاصة السجاد ذو الوبر الطو، يحدد مستوى الزغبر والوبر على حسب الخطوات 

  

  )7- 7(الشكل 
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  :تجربة ثباتية ألوان الصوف  - 7-8
سم ، يخاط فوق كل نموذج من طرف 40 × 4 من السجاد قياس تؤخذ أربعة نماذج

، ويوضع بين النموذج واآلخر بلورة مانعة ، وتوضع أبيض الوبر قماشي قطني 

النماذج فوق بعضها وتغمر في إناء فيه ماء مقطر لمدة ساعة كما يراعى في النماذج أن 

 كغ بعد ذلك تنشف 4,5تكون بها ألوان الصوف الخمسة يوضع فوق النماذج ثقل مقداره 

. درجة مئوية 60حتى حرارة   

تعطى عالمتين لكل نموذج ، عالمة لتوسيخ القماشة البيضاء فوق كل نموذج وعالمـة              

  .لتغيير ألوان الصوف في كال بالمقارنة مع النموذج األصلي 

  .يؤخذ وسطي العالمتين لتوسيخ نماذج القماش والنتقال اللون لنماذج السجاد 

  .العالمة اثنان من خمسة فالنماذج غير مقبولة إذا كانت  

  .إذا كانت العالمة ثالثة من خمسة فالنماذج مقبولة  

  .إذا كانت العالمة أربعة من خمسة فالنماذج جيدة  

  .إذا كانت العالمة خمسة من خمسة فالنماذج جيدة جداً  
 
 

    : Shadingفحص ظاهرة الـ  - 7-9
و هو لتحديد مدى فعالية المعالجة " س الوبرة اختبار درجة انعكا" و يسمى أيضاً 

  .المطبقة على السجادة فيما يخص هذه الظاهرة 

و التي تدور مقابل قوة ، تتوضع السجادة على اسطوانة ذات قطر كبير في هذا االختبار 

جهة الدوران تكون بحيث أن . ثابتة مطبقة بواسطة رول صغير على سطح السجادة 

  .لى انعكاس في الوبرة القوة الثابتة تؤدي إ

فإننا سوف نصل إلى نقطة يتغير فيها اتجاه ميالن ، بزيادة القوة المطبقة على السجادة 

و بالطبع هذه النقطة تتعلق ببناء السجادة و إذا ما طبق عليها معالجة لظاهرة ، الوبرة 

  .  أم ال Shadingالـٍ 

ها تترجم إلى مؤشر انعكاس الوبرة أدنى قوة تبدأ عندها الوبرة بالميالن و تغيير اتجاه

Pile Reversal Index ًو اختصارا  )PRI . ( 0هذا المؤشر يقارن مع مقياس من 

  .حيث أن القيمة األدنى تشير إلى أعظم خطر لحدوث هذه الظاهرة  ، 6حتى 
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 أو 3.5حوالي ) PRI(من التجربة تبين أن العديد من أنواع السجاد التجاري له قيمة 

أما السجاد ذات  ، Shading هذا السجاد يعتبر حساس جداً لظاهرة الـ أقل و مثل

)PRI ( فيظهر مقاومة طبيعية لظاهرة الـ 4.5 – 4تتراوح بين Shading و هذا 

السجاد مناسب لالستخدام في كثير من األماكن التي قد تتعرض لتأثير و خطر ظهور 

ر فيبدي مقاومة ممتازة لهذه  أو أكث5.5من ) PRI(أما السجاد ذات ، هذه الظاهرة 

  .الظاهرة و يفضل استخدام هذا السجاد في أغلب األماكن 

هو دليل مهم على لتحديد مقاومة ) PRI(إذاً يمكن القول بأن مؤشر انعكاس الوبرة 

و لكنه ال يضمن ،  و تأثير المعالجة ضد هذه الظاهرة  Shadingالسجادة لظاهرة الـ 

  .ل الظروف عدم حدوث هذه الظاهرة في ك
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  الرتاكيب النسيجية األساسية للسجاد 
  

  

  

  :التعريف ببعض المصطلحات المتداولة في عالم السجاد - 8-1
سوف نشرح بعض المصطلحات التكنلوجية المتعلقة بالنسيج من أجل تسهيل عملية فهم 

  . المصطلحات واستيعابها للدارس

  

 :عدد الدورات للتركيب النسيجي •

دورات المحور الرئيسي مع (دورات للتركيب النسيجي هو عدد دورات النول عدد ال

والتي هي ضرورية من أجل تشكيل صف وبرة واحد على السجادة ) ضربة واحدة للدف

  .العلوية والسجادة السفلية

دورتين للنول هي بالنتيجة دورتين للتركيب النسيجي ، ثالث دورات للتركيب النسيجي 

  . للنول يتطلب ثالث دورات
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من تقنية  الثالث دورات % 50نظريا دورتين للتركيب النسجي هي أكثر إنتاجية بواقع 

  .ألنه فقط دورتين للنول ضرورية لتشكيل صف واحد من الوبرة لكل حدفة 

  

 :عدد الحدفات للتركيب النسجي •

عدد الحدفات يشير لعدد الحدفات الضرورية لتشكيل وتثبيت صف وبرة واحد على 

الناتج عن حدفتين يكون حدفتين في التركيب النسجي ، لثالث حدفات يكون . لي التوا

  .ثالث حدفات للتركيب النسجي 

  . خاصيات عدد الدورات وعدد الحدفات للتركيب النسجي متحدتان في المصطلح التقني 

حدفة واحدة :هذا يعني ) 2\1باختصار ( حدفة واحدة للتركيب النسجي ، دورتان للنول 

ضرورية من اجل تشكيل صف واحد من من الوبرة ،وهي تعني أيضا إن صف فقط 

  .الوبرة للسجادة العلوية والسفلية تشكلت فقط بعد دورتين للمحور الرئيسي للنول 

  

 :التركيب النسجي لألرضية السادة والريب  •

كما هو " الريب"و " السادة"عموما السجاد يمكن نسج أرضياته على شكلين أو نوعين 

  ) . 2(و ) 1(ح في الشكلين واض

  

  
  أرضية سادة ) 1- 8(الشكل 

  
  األرضية ريب ) 2-8( الشكل 
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  .من أجل االرضية السادة يكون هناك فقط خيط سداء منحني واحد 

من أجل األرضية الريب يكون هناك خيطي سداء منحنيين ضروريان من أجل تكرار 

  .ت  دورا4نقطة البداية خالل تكرار وحيد ،على األقل 

أقل من خيط السداء المطلوب % 40في التركيب النسجي لألرضية السادة تقريبا 

  .التركيب النسجي لألرضية الريب ،على أية حال ، يتم نسجه بكثافة أعلى.ودرقتين أقل 

  :السجاد هو عبارة عن منتج ثالثي األبعاد ، فهو يتكون من أنواع الخيوط التالية

  

  
  )3- 8(الشكل 

  :خيوط الوبرة  .1

  .يمكن تمييزها على الشكل العلوي 

  

 :خيوط الحدف  .2

  .تستخدم لتثبيت خيوط الوبرة 

  

 : fillingخيوط  السداء  .3

تحافظ هذه الخيوط على قماش السجادتين كل على حدا ولتعويض قوى خيوط الوبرة 

  .التي قد تسبب االنكماش لكال السجادتين 

  

 :bindingخيوط السداء  .4

  . لتشكيل أرضية السجاد  fillingع خيوط التضم هذه الخيوط الحدفات  م
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  .كثافة خيوط السداء للسجادة ناتجة عن عدد خيوط السداء في المتر 

  .كثافة صف الوبرة ناتجة عن عدد صفوف الوبرة في المتر 

  .كثافة السجاد ناتج عن هاتين الحقيقتين 

. ما البعض إلنتاج السجاد المضاعف ، بشكل اّني هاتين السجادتين مراتين لبعضه

  .السكين تعمل باتجاه الحدف مهمتها فصل خيوط الوبرة أثناء عملية النسج 

  

  :مسار الخيط في اآللة والمواد النسيجية   - 8-2
مسار الخيط الجيد ذو أهمية عظيمة من أجل جودة سجاد عالية وكذلك إنتاجية عالية 

  .للمعمل 

ال ومناصب مطاوي السداء وكذلك المعلومات المتعلقة  للمعمل ، المسافات بين األنو

  . أيضا بين مناصب مطاوي السداء وحامل الكونات ايضا مهم جدا أن يراعى 

) توقف حركة السداء وتوقف حركة الوبرة (هذا ينطبق على موضع توقف الحركات 

  .والسحب في مدخل المشط وأيضا تركيب منصب كونات الحدف 

الخيوط التالية يجب أن ال تكون زوايا جريانها باالعتماد على المادة الخام للخيوط فإن 

  :أقل من 

  

 األكريليك الصوف بولي بروبلين  لخيط الوبرةاألوليةالمادة 

 65 65 60 زاوية جريان الخيط
  )1(الجدول 
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  )4- 8(الشكل 

  : هندسة النفس - 8-3
  .الضبط الصحيح لهندسة النفس يقود إلى مردود عالي وجودة سجاد عالية 

  :من حيث المبدأ التطبيقات التالية 

القضيبان القابضان موجهان خالل النفس المشكل عن طريق خيوط السداء، في كل  •

 .مرة نظام خيط  سداء واحد على األقل يجب أن يكون تحت كل  قضيب قابض 

 .خيوط الوبرة عموما تكون وراء خيوط السداء لتتجنب التالمس مع المقبضين •

 .  مم حصريا لكل اإلعدادات 65ين تكون المسافة بين القابض •

قبل شحن النول فإنها تكون معيرة ومضبوطة حسب االرتفاع المطلوب للوبرة وذلك  •

 .حسب ارتفاع  الالنست 

 .من أجل تعيير ارتفاع الوبرة يجب أن يتم تعيير السكين في المنتصف حصرا •

 .هندسة النفس يجب دائما أن يتم تعييرها بشكل متناسق  •

  . مم  كما هو واضح من الشكل20النفس من أجل ارتفاع النست مثالي هو هندسة 
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  )5- 8(الشكل 

  :إمكانيات االستخدام ، المادة األولية
 مجموعات األلوانوذلك حسب .يوجد إمكانيات مختلفة من أجل عملية سحب الخيوط 

  . درقة 12 أو 6وعدد الدرقات العاملة أيضا مثال 

  

 الشروط المناخية

 c +/- 5 c 20  حرارة الغرفةدرجة
 % 80 - 70الرطوبة النسبية للصوف

 approx  %60 المادة الصناعية
  )2(الجدول 

  

  يمكنها العمل تحت هذه  face to faceطريقة الصنع المزدوج للسجاد أي طريقة 

  .الظروف والنتائج تكون  مثالية وجيدة 
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  )3 (الجدول

  

إستعمال أحد هذه المواد االولية  يعتمد على كثافة السداء والوبرة وأيضا على 

  .بارامترات السجادة التي يراد نسجها 

 حال العمل ضمن قوة الشد المعطاة والمرونة للمواد المستخدمة في صناعة السجاد وفي

  .فإن ذلك يضمن العمل بشكل مثالي وجيد وكذلك الوصول إلى مردود مرتفع 

  

  : بعض المالحظات الهامة  - 8-4

 مواصفات الخيوط الداخلة في تركيب السجاد 
  
  

مواصفات 

خيط الحدف
  
  

  تكس 200-1500
 جوت ، بولي بروبلين ،بوليستر ، قطن

 نيوتن 50=< قوة الشد
 المرونة كحد أعظمي 5%

  
  

مواصفات 

 خيط الوبرة
  
  
  

 تكس 130-630
 الصوف، بولي اميد،أكريليك ، بولي بروبلين

 نيوتن 20=< قوة الشد
 المرونة 18-70%

  
  

مواصفات 

 خيط السداء
  
  
  

 تكس100-400
 قطن ،بوليستر ، فيسكوز،بولي بروبلين

قوة الشد    نيوتن 30=<
 المرونة 7-15%
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 دسم فإنه يجب إستخدام خيوط 1في حال كان الحدف المستخدم ذو كثافة مرتفعة في  •

 .ذات نمر أرفع 

 دسم فإن دقة الرسمة أو التصميم 1إذا كانت كثافات السداء والحدف مرتفعة في  •

 .على السجادة يكون أعلى 

مقدار قوة تماسك العقدة  فإن  دسم1إذا كانت كثافات السداء والحدف مرتفعة في  •

 .تكون أكبر 

   في حالة استخدام التركيب النسجي  السادة لالرضية فإن خيوط السداء بنوعيها ال •

  Binding  و  Filling يكونان إما بنفس النمرة أو تكون خيوط ال  Filling 

 . Binding أقوى من خيوط ال 

لالرضية فإن خيوط ال ) الممتد(في حالة استخدام التركيب النسجي  الريب  •

Filling  تكون أقوى من خيوط ال Binding .  

بمرتين من قوة شد خيوط    تكون تقريبا أكبر  FILLINGقوة الشد على خيوط ال  •

 . Bindingال 

كلما كانت كثافة السجاد أعلى كان أكثر جودة وهذا بالتالي يتطلب إستخدام نوعية  •

 .المادة االولية للوبرة األفضل

في حال إنتاج سجاد ذو كثافة منخفضة فإنه يجب قدر اإلمكان تغطية وجه السجادة  •

 وهي خيوط معالجة BCFسمى وعدم إظهار االرضية لذلك يتم إستخدام خيوط ت

 .حراريا ومنفشة أي أنها تعطي نفشة يمكن أن تأخذ مساحة أوسع  

كلما كان عدد خيوط الوبرة أكبر في المشط هذا يعني إستهالك أكبر للمواد بشكل  •

 .عام 
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  )4 (جدولال

  

تكون ذات   يجب أن  fillingالـ   و خيوط    bindingخيوط الوبرة ، وخيوط الـ

تقاس هذه القوى بواسطة جهاز . قوة شد محددة من أجل الحصول على نسيج مثالي 

  .قياس شد الخيوط 

التحكم بقوة شد خيوط الوبرة يتم بواسطة أثقال توضع على خيوط الوبرة وذلك على 

القفص الحامل لخيوط الوبرة  ، ويمكن وضع ثقل واحد أو ثقلين  وذلك للحصول على 

  .ن لخيوط الوبرة أفضل شد ممك

أما التحكم بقوة شد خيوط الوبرة فهناك اتجاهين متبعين وذلك حسب الشركة المصنعة 

  :فمثال

و  fillingشركة فان دو فيل تتبع طريقة األثقال المعلقة على مطاوي السداء لكل من ال

binding.   

  قوة الشد للخيوط عند استعمال الالنست

    نيوتن3-2    خيوط الوبرة

 

  

    نيوتن3-4

  

    نيوتن10-12

  

    نيوتن3

  خيوط السداء 

  ورتين بدورة واحدةفي حال د*

   Bindingخيوط الـ 

  

   fillingخيوط الـ 
  

  ثالث دورات  *

   Bindingخيوط الـ 
  

    نيوتنfilling                 8-10خيوط الـ 
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اع متصل شركة شونهير تعتمد على مبدأ الضغط الهوائي الذي يدفع ذراع ، وهذا الذر

  .من الطرف اآلخر بمطاوي السداء 

تستعمل كخيط ) بسبب ضعف قابليته للعودة لشكله األصلي( كل المواد ما عدا البوليستر

  .وبرة من اجل السجاد المزدوج

في خيوط السداء لزيادة ) تقريبا % 50(البوليستر يستخدم غالبا فقط عند إضافته للقطن 

  .دفيستخدم أيضا كخيط للح. قوة الشد 

  

  :النسج باستخدام الالنست  - 8-5
  :إن مميزات استخدام الالنست هي كالتالي

الهدر اثناء القص يقل . إن ارتفاع الوبرة في السجادة تصبح مستوية بشكل أكبر  •

 .بدرجة كبيرة 

، وبالتالي انقطاعات خيوط  % 50الشد لخيوط السداء يمكن تخفيضها حوالي  •

 .اآللة بديناميكية أكبر السداء تقل وهذا يؤدي إلى عمل 

يمكن أن يكون هنالك صف واحد بارتفاع وبره منتظم أو صفين من الالنست وبالتالي 

  . مم 6هذا االختالف بين ارتفاعي الالنست ال يتعدى . إمكانية وجود ارتفاعين للوبرة 

إن أقصى ارتفاع النست في السجاد . إن ارتفاع الالنست يعتمد على ارتفاع الوبرة 

  . مم 28زدوج هو الم

  .إن ارتفاع الالنست يتحدد بشكل مباشر بخاصية االستطالة للمادة الخام للوبرة 

  

  : الحياآات األساسية للسجاد – 6 -8
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شكل توضيحي للحياآة  الجودة  االسم  نوع التقنية
ثالث /ثالث حدفات

  دورات
  ثالث دورات/حدفتين

  

CLASSIC A 
 

CLASSIC B 
 
 
  

  ،جادة حياآة خلف الس
ال (و جودة عالية للسجادة 

يوجد حدود ممزوجة ونقط 
  تستخدم عادة للسجاد) معيبة

 الصوفي أو المصّنع من 
  األآريليك

   
 
  

  دورتين/حدفتين
و ذات ، ذات وبرة مغلولة 

توزع متساوي للوبرة 
الميتة في السجادتين 

  العلوية 
  و السفلية 

EXTRA – 1 لتين تمامًا سجادتين متماث
إضافة إلى اختزال الحدود 

الممزوجة و عدم وجود نقط 
و للحصول على جودة . معيبة 

عالية يجب تعديل النموذج 
وذلك عن طريق ربط خيط 

الوبرة بالحدفة الداخلة أوًال ثم 
و هذه الحياآة ، يكمل الحياآة 

مناسبة لكثافات الوبرة 
  المنخفضة و الحدود الواضحة

  

  

  دورتين /حدفتين
و ذات ، ذات وبرة مغلولة 

توزع منتظم للوبرة في 
  آل من السجادة العلوية 

و ذات ، و السجادة السفلية 
  طفو جزئي للوبرة 

SUPRA  نحصل على سجادتين
متماثلتين تمامًا و ذات خلفية 

وبما أن الوبرة ، واضحة جدًا 
الميتة ال غير متغلغلة آليًا 

عمال مواد تكون مالئمة الست
التثبيت و آذلك للسجاد ذات 

  .األلوان المتعددة 
ال تكون الحدود بدرجة 
  وضوحها في الحيالكة

Extra-1 
 

  

  دورتين/حدفتين
  ، ذات وبرة مغلولة

و تتوزع الوبرة المغلولة 
بالتساوي بين السجادتين 

إضافة إلى الحصول على 
على نقطة مضاعفة 

  للنموذج

Doublepoint  الحصول على تأثيرات مزج
ممتازة عن طريق ربط نقطة 

و التي تظهر آأنها ، مضاعفة 
لون جديد ويمكن الحصول 
على آثافات عالية للوبرة 

  وتنوع أآبر لأللوان
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  دورتين/حدفتين
  ، ذات وبرة مغلولة 

و توزع منتظم للوبرة في 
آل من السجادتين العلوية 

سفلية وبرة الزخرفة و ال
  تزخرف آذلك األرضية 

STRUCTUR تأثيرات جديدة تظهر نتيجة
زخرفة الوبرة على أرضية 

لكن الزخرفات على . السجادة 
األرضية ليست زخرفات 

أي ال (متماثلة في السجادتين 
  ) نحصل على حياآة آالمرآة

يمكن الحصول على تأثيرات 
أخرى آمضاعفة آثافة الوبرة 

اعفة وبر عن طريق مض
  الزخرفة

  

  

  دورتين/حدفتين
  ،ذات وبرة مغلولة 

 و توزع متساوي للوبرة 
في آل من األرضية 

العلوية و السفلية وبرة 
الزخرفة تزخرف 

  األرضية آذلك 

SISAL  الحياآة على األرضية غير
أي ال (متماثلة في السجادتين 

) نحصل على حياآة آالمرآة
قة الوبرة يمكن تشكيل حل

  حسب التصميم فوق حدفة 
  أو أآثر

  للسجاد ذات المتانة العالية
 أو السجاد الممتد من الحائط 

إلى الحائط و الذي يستخدم 
 نستخم عادة Sisalحياآة   

لونين لكل (أربع ألوان 
  )سجادة

 

  دورتين/حدفتين
  ، ذات وبرة مغلولة 

و توزع منتظم للوبرة في 
   السجادة العلوية آل من

و تتم زخرفة ، و السفلية 
الوبرة فوق الحدفات 

  السميكة

NEW 
BOUCLé  

يمكن تشكيل حلقة الوبرة فوق 
حدفة أو أآثر و ذلك حسب 

  التصميم 
  للسجاد ذات المتانة العالية

 أو السجاد الممتد من الحائط 
إلى الحائط و الذي يستخدم 

 نستخم عادة أربع Sisalمظهر
  ) ن لكل سجادةلوني(ألوان 

و هي ذات مظهر أفضل من 
  Boucléمظهر حلقات الـ 

  



 119

  

  
  )5 (جدولال

  

  :  ثالث دورات لمحور اآللة للسجاد المضاعف -1- 8-6
  :ون ذات جودة عالية و يكون له الميزات التالية باستخدام هذه التقنية يكالسجاد المنسوج

 .ظهور الحدود بشكل واضح جداً وعدم ظهور حدود ممزوجة  

 .الوبرة ذات مقاومة عالية للسحب من السجادة  

 .السجادة ذات مقاومة عالية لالحتكاك و التمزق  

 .زخرفة واضحة جداً لخلفية السجادة  

 .علوية و السفلية نفس المظهر و الوزن لكل من السجادتين ال 

  دورتين/حدفة واحدة
  باستخام مكوك واحد

ذات وبرة تطفو بشكل 
  جزئي

Single 
Single TPF  

خلفية السجادة ذات نصف 
و ذات توزع ، حياآة للوبرة 

منتظم للوبرة في آل من 
ة السجادة العلوية و السجاد

  السفلية 
  مظهر الزخرفة جيد

آذلك يمكن إنتاج سجاد عالي 
  الكثافة 

هذه الحياآة مناسبة للسجاد 
ذات الجودة العالية و الكثافة 

  العالية
يتم التصميم في نقطتين على 

  األقل 

 
  

  ذات وبرة مغلولة  COMFORT  دورة بشكل متناظر/حدفة
   أعلى إنتاجية ممكنة 

الممتد من الحائط إلى للسجاد 
الحائط نحصل على جودة 

عالية لأللوان الصافية و آذلك 
  لأللوان الممزوجة

استهالك أقل للمواد األولية 
  لخيوط الوبرة
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  .²م /  وبرة450000 حتى 52000مجال واسع للكثافة من  

 الوبرة الميتة موزعة بانتظام في كل من السجادة العلوية و السجادة السفلية  

و غير مرئية على خلفية السجادة نتيجة وجود حدفة إضافية بين الوبرة الميتة 

  .وخيط حشو السداء 

   يتشكل صف وبرة واحد في كل من السجادة العلوية خالل ثالث دورات لمحور النول

  .و السجادة السفلية 

يمكن على آالت السجاد المضاعف و خالل ثالث دورات للنول إنتاج السجادة بطريقتين 

  :و ذلك حسب عدد الحدفات المدخلة كمايلي 

  :3rev/3pثالث حدفات أو ما يسمى / ثالث دورات  

بعد ثالث حدفات مدخلة و ذلك في كل من في هذه الحالة يتشكل صف الوبرة 

  .السجادة العلوية و السجادة السفلية 
 

CLASSIC A  
 

  :3rev/2pحدفتين أو ما يسمى / ثالث دورات  

  .في هذه الحالة نلغي الحدفة الفاصلة بين خيط حشو السداء و الوبرة الميتة 

جادة العلوية خالل الدورة األولة لمحور النول يتم إدخال حدفة فيس كل من الس

والسجادة السفلية في حين يتم إدخال حدفة واحدة في إحدى السجادتين العلوية أو 

  .السفلية خالل الدورتين الثانية و الثالثة لمحور اآللة 

 يمكن باستخدام هذه التقنية إنتاج السجاد ذات الكثافة العالية التي تصل إلى 

   .²م /  وبرة450000
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الحياكة حيث أن الدورة األولى لمحور النول هي التي يتم الشكل التالي يبين هذه 

  .فيها إدخال حدفتين 

CLASSIC B 
 

باستخدام تقنية ) Floating dead pile(كما أنه يمكن الحصول هلى وبرة طافية 

  :كما هو واضح في الشكل التالي ، الثالث دورات 

CLASSIC A TPF  
  

ت الكثافة العالية للوبرة و لخيوط السداء ينصح باستخدام هذه التقنية لنسج السجاد ذا

  .مع استخدام مواد غراء للوبرة 
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  من الممكن في هذه التقنية ربط صف وبرة في الحدفة المدخلة المبينة في الشكل

  .و ذلك للحصول على على نقاط ذات تأثير لوني مزدوج ) الحدفة الوسطى(

  
CLASSIC A  DPI 

  

دسم و بجودة / صف وبرة100بكثافة تصل إلى بهذه الطريقة يمكن إنتاج السجاد 

  .عالية و ذلك باستخدام تقنية الثلث دورات لمحور اآللة 

  

  :  تقنية الدورتين و الحدفتين لنسج السجاد المضاعف -2- 8-6
نتيجة الجهود المبذولة لزيادة اإلنتاجية للحياكة الكالسيكية ذات الثالث دورات تم 

 و %50الدورتين و التي تزداد فيها اإلنتاجية بمقدار الحصول على الحياكة ذات تقنية 

  .تبقى فيها بارامترات الجودة نفسها تقريباً 

 الحل Stäubliلقد كان تطوير الجاكارد اإللكتروني ذات الوضعيات الثالث من شركة 

  .األكثر فاعلية للحصول على هذه الحياكات 

  .لحدفتين  وصف للحياكات األساسية المستخدمة لتقنية ايفيمايل

   :" EXTRA – 1 "الحياكة 
  :هذه الحياكة تعطينا الميزات التالية 

 .و عدم الحصول على نقط معيبة ، عدم الحصول على حدود ممزوجة  

 .مظهر متماثل لكل من السجادة العلوية و السجادة السفلية  
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 من خيوط g/m² 500بدء من ، إمكانية خفض كمية المواد األولية المستخدمة  

 .رة الوب

 .عدم وجود أي قيود على استخدام أي من المواد األولية الشائعة االستخدام  

 .عدم وجود أي قيود فيما يخص سرعة آلة النسيج  

 .خلفية السجادة واضحة  

إمكانية االنتقال من منطقة زخرفة إلى أخرى دون تشكل حدود ممزوجة أو  

  .حلقات في الجهة الخلفية للسجادة

  60000من   ( ²دسم / صف وبرة60 حتى 20وح بين مجال الكثافة يترا 

   )²م /  وبرة300000وحتى 

 ) .rep(أو ريب ) plain(يمكن أن تكون األرضية بحياكة سادة  

 .إمكانية استخدام حياكات أخرى لألرضية مما يوسع مجاالت التطبيق  

 يتم بذلك خيط الوبرة يوجه دائماً أعلى الحدفة الداخلية حيث، أثناء تبديل الزخرفة 

  .الحصول على خلفية واضحة للسجادة 

  صفّ 60 -  40ينصح باستخدام هذه الحياكة للحياكات ذات الكثافة األعلى من 

    .²دسم /وبرة

  ) .rep(الشكل التالي يوضح هذه الحياكة على أرضية ريب 

EXTRA-1 B 
 

   .1/1أما الشكل التالي يوضح نفس الحياكة ولكن على أرضية ذات حياكة سادة 

  نظراً ) دسم / صفّ وبرة40-20( تستخدم تقنية الحياكة هذه للكثافات األقل 
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للحصول على تثبيت أفضل لخيوط الوبرة للكثافات المنخفضة الناتجة عن ربط أفضل 

  ) .binding warp(لخيط السداء الرابط 

  
 

EXTRA-1 A 
  

    : MIXCONTOUR Aالحياكة 
 على أجهزة جاكارد ثنائية الوضعيات هي تقنية أول تقنية حياكة يمكن تنفيذها كذلك

ذات وبرة مغلولة و ذات حدود ممزوجة الموضحة ) 2rev/2p(الدورتين و الحدفتين 

  :بالشكل التالي 
 

MIXCONTOUR A 
  

باستخدام تقنية الحياكة هذه نحصل على حدود ممزوجة في نفس السجادة أثناء االنتقال 

  .م وجود حدفة تفصل بين خيوط الوبرة المتجاورةمن منطقة زخرفة إلى أخرى ذلك لعد
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كذلك تغيرات مناطق الزخرفة للسجادتين المتقابلتين ال يمكن تنفيذها بشكل مثالي 

باستخدام أجهزة جاكارد ميكانيكية ذلك ألن قراءة التصميم في أجهزة الجاكارد هذه يمنع 

  .لذلك نحصل على حدود ممزوجة ، ذلك 

نتقال من منطقة زخرفة إلى أخرى في نفس السجادة نحصل على أثناء اال، إضافة لذلك 

  .حلقات ممتدة فوق صفين وبرة على التوالي و ثالث حدفات على خلفية السجادة
 

EXTRA  M  
  

  .هذه المشكلة تظهر كذلك في أجهزة جاكارد أخرى ثالثية الوضعيات 

تنوع الكبير للزخارف أو ال ينصح باستخدام هذه الحياكة للسجاد ذات الجودة العالية و ال

أو الصوف أو ) heatset PP(عند استعمال خيط البولي بروبلين المعالج حرارياً 

  .األكريليك 

و فيها يتم توجيه كال خيطي الوبرة . تم تطوير هذه الحياكة إلى الحياكة المبينة بالشكل 

  .أعلى الحدفة الخلفية أثناء تغيير منطقة الزخرفة في نفس السجادة 
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EXTRA  B  
  

إذا أردنا تجنب الربط المزدوج في خلف السجادة أثناء تغيير منطقة الزخرفة في نفس 

  .نستخدم تعديل هذه الحياكة و المبين بالشكل التالي ، السجادة 

EXTRA-M  B  
  

باستخدام هذا التعديل ال نحصل على الربط المزدوج خلف السجادة أثناء االنتقال من 

  .في نفس السجادة  منطقة زخرفة إلى أخرى 

و التي غالباً ، على أي حال في هذه الحياكة نحصل على حدود ممزوجة بشكل خفيف 

  .تكون غير مالحظة بشكل جيد 

  

  :الخالصة 
  تحقق متطلبات الجودة التي نحصل عليها في تقنية الدورات الثالث EXTRAالحياكة 

   .%50إضافة إلى زيادة في اإلنتاجية بمقدار ، لمحور النول 

  :نستخدم إحدى الحياكات التالية ، طبقاً لمجال التطبيق 
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EXTRA-1  ,  EXTRA  ,  EXTRA-M   
المسجلة "  EXTRA-1 "أفضل مواصفات للجودة يمكن تحقيقها باستخدام الحياكة  

  .كبراءة اختراع 

مواصفات الجودة التي تحققها هذه الحياكة تشبه تلك التي نحصل عليها في الحياكة 

  :يكية ذات الثالث دورات و الناتجة عن المواصفات التالية الكالس

و إنما الحصول على ، عدم الحصول على حدود ممزوجة أو نقط معيبة  

 .حدود واضحة جداً 

 .كافة خيوط الوبرة مغلولة و مثبتة بشكل جيد باألرضية عن طريق الحياكة  

 .كال السجادتين الناتجتين متماثلتين بشكل شبه تام  

 .يد للزخرفة في الجهة الخلفية للسجادة مظهر ج 

خيوط الوبرة الميتة موزعة بانتظام في السجادتين المتقابلتين و بالتالي  

 .الحصول سجادتين متماثلتين تماما بالوزن 

  )Vإمكانية العمل بوبرة نوع ( يمكن تصميم الزخرفة في نقطة واحدة  

جادة أثناء االنتقال من يمكن تجنب الحلقات الناتجة على الجهة الخلفية للس 

 .منطقة زخرفة إلى أخرى 

هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع يمكن الحصول عليها باستخدام أجهزة جاكارد 

  .ذات تحكم الكتروني فقط 

أو أرضية ريب ) plain(الحياكات الثالث السابق ذكرها ممكنة على أرضية سادة 

)rep ( ،20ية سادة من أجل كثافة تتراوح بين حيث ينصح باستخدام الحياكة بأرض-

أما من أجل كثافات أعلى فإنه يجب استخدام الحياكة بأرضية ، دسم / صفّ وبرة40

  .ريب 

و هناك حياكات أخرى لألرضية يمكن الحصول عليها باستخدام أجهزة الجاكارد 

  .دسم / صفّ وبرة100اإللكترونية تسمح بالحصول على كثافة تصل حتى 

ياكات هذه يجب أن نأخذ بعين االعتبار أن أول دورة لمحور آلة النسيج في كافة الح

  .تكون حدفة زخرفة على الجهة الخلفية للسجادة العلوية 
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   : SUPRAتقنية الحياكة 
  .مع العلم أن هذه الحياكة مسجلة كبراءة اختراع ، و هذه مبينة بالشكل التالي 

  

SUPRA   B   
  

  :تالية و لهذه الحياكة الميزات ال

 .حياكة بدورتين و بحدفتين و بدون حدود ممزوجة أو نقط معيبة  

) وبرة طافية( خيوط الوبرة الميتة تتوضع غالباً على الجهة األمامية للسجادة  

 صفوف وبرة بواسطة الحدفة المدخلة ذلك حسب كثافة 6-3و تثبت كل 

 .الوبرة في السجادة 

 ) .rep(و أرضية ريب أ) plain(إمكانية الحياكة بأرضية سادة  

 .استخدام أقل للمواد األولية لخيوط السداء  

الحصول على وضوح تام للجهة الخلفية للسجادة نظراً لعدم ظهور الوبرة  

 .الميتة في الخلف 

 .استخدام أفضل لمواد الغراء بالنسبة للوبرة  

 .يجب استخدام جهاز جاكارد الكتروني ثالثي الوضعيات من أجل هذه التقنية 

  .الشكل التالي يبين مدى التطابق بين وجه السجادة و خلفها 
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 )6-8(الشكل 

  

  .يجب أن تكون خيوط الوبرة الميتة كأنها محاكة باألرضية و ذلك لتجنب انتزاعها 

على أرضية سادة كذلك كما هو واضح في الشكل  " SUPRA" يمكن تحقيق الحياكة 

  .التالي 

  

SUPRA  A   
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    .SUPRAتالي يبين مثاالً على سجاد محاك وفقاً للحياكة  و الشكل ال

  

  

  )7- 8(الشكل 

  

  :اإلعدادات المثلى التي ينصح بها من أجل هذه التقنية هي 

  :من أجل أرضية بحياكة سادة 

 .دسم / خيط50- 30: كثافة السداء  

 .دسم / صف وبرة45- 30: كثافة الوبرة  

  :من أجل أرضية بحياكة سادة 

 .دسم / خيط50- 30: اء كثافة السد 

 .دسم / صف وبرة60- 40: كثافة الوبرة  

  .  عند استخدام هذه التقنية mm 8يجب أن يكون ارتفاع الوبرة على األقل 

تكون كذلك أول دورة لمحور اآللة هي أول حدفة  ،  SUPRA  في تقنية الحياكة 

  .زخرفة في الجهة الخلفية للسجادة العلوية 
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  :ة و حياكات تستخدم مزج األلوان الصافية   تقنيات حياك-3- 8-6
  . برز التوجه في اآلونة األخيرة إلى مزج األلوان في السجاد التقليدي أو السجاد الحديث

إن فكرة الحصول على لون جديد من لونين صافيين هي عبارة عن ترتيب اللونين 

  .ين اللونين فيظهر لدينا لون جديد عبارة عن مزج ب، بشكل مربعات طاولة الشطرنج 

يمكن الحصول على األلوان الممزوجة في السجاد باستخدام أحد الحياكات األربع األكثر 

  :استخداماً التالية

 ) : MULTICOLOR( تقنية الحياكة  .1
  :و هذه الحياكة مبينة بالشكل التالي 

  
MULTICOLOR  B  

  

  :و تحقق هذه الحياكة الميزات التالية 

دون الحصول على أي حدود ممزوجة أو نقط جريان الحياكة و الزخرفة  

 .معيبة 

الحصول على مناطق حياكة تشبه رقعة الشطرنج و بالتالي الحصول على  

 .مزج جيد لأللوان 

 ) .rep(أو أرضية ريب ) plain(يمكن الحياكة بأرضية سادة  

 لون تقريباً و ذلك لدى مزج 30يمكن الحصول باستخدام هذه الحياكة على  

 . األلوان عدد كافي من
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ال يمكن الحصول على هذه الحياكة إال باستخدام جاكارد إلكتروني ثالثي  

 .الوضعيات 

  

 :المسجلة كبراءة اختراع )  DOUBLEPOINT( تقنية الحياكة  .2
أحد الخيطين الممزوجين ( إن ما يحدث في هذه الحياكة هو أن خيط الوبرة الثاني 

و هذه الحياكة ، ذلك تبعاً للتصميم و الزخرفة يربط بالحدفة الداخلية فقط و ) بالحياكة 

  :موضحة بالشكل التالي 
 

 
DOUBLEPOINT  A  

  

يتم ، إن ميزة هذه الحياكة هي أنه بالتوازي مع تشكيل وبرة بواسطة الحدفة الخارجية 

  .ربط اللون الثاني بواسطة الحدفة الداخلية بنفس الوقت 

إضافة ، و كثافة مضاعفة للوبرة ، لأللوان كذلك تعطي هذه الحياكة تأثيرات مزج جيدة 

  .إلى الحصول على مظهر نظيف و واضح للجهة الخلفية للسجادة 

فإن خيوط الوبرة ، بما أن خيط الوبرة للّون الثاني مربوطة فقط بواسطة الحدفة الداخلية 

أقل من خيوط الوبرة للّون ) الخروج من السجادة ( هذه تكون ذات مقاومة للسحب 

 إضافة إلى أن خيوط الوبرة هذه المربوطة ل المربوط بواسطة الحدفة الخارجية األو

على الحدفة الداخلية ال تظهر على الجهة الخلفية للسجادة و بالتالي عدم تماثل الزخرفة 

و يمكن تجنب هذه السيئة بجعل خيط الوبرة ، بين الجهة األمامية و الخلفية للسجادة 

بينما يعمل خيط ، شط يعمل مرتبطاً بالحدفة الخارجية األول في أول بشرة في الم
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و من ثم نقوم ، الوبرة المجاور للخيط األول في نفس البشرة مرتبطاً بالحدفة الداخلية 

  .بعكس وضعية الخيوط في البشرة التالية في المشط 

  

المسجلة )  TRIPLE-POINT( تقنية الحياكة ذات النقاط الثالثة المدمجة  

 :راع كبراءة اخت
  .و هي مبينة بالشكل التالي 

 

 
TRIPLE-POINT  

  

حيث يعمل ، ه الحياكة ربط ثالثة خيوط وبرة أي ثالثة ألوان في وقت واحد يتم في هذ

بينما يعمل الخيطين اآلخرين ، ) الخارجية ( أحد الخيوط مرتبطاً بالحدفة الخلفية 

  .مرتبطين بالحدفة الداخلية 

  مجموعات ألوان 8  لون باستخدام  92الحصول على  لذلك يمكن في هذه الحياكة 

  .على القفص 

الجدير بالذكر أنه في هذه الحياكة يجب أن تكون سرعة اآللة منخفضة بشكل كافي 

  .وذلك بسبب ازدياد الحمل أثناء ضرب المشط 

  

 ) :SINGLE-MIX( تقنية الحياكة  .3

  .الشكل التالي يبين هذه الحياكة 
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SINGLE-MIX  B   

  

أو أرضية ريب ) plain(ه الحياكات األربع األخيرة ممكنة باستخدام أرضية سادة هذ

)rep. (  

و حياكة ) DOUBLEPOINT(الشكل التالي يبين سجادة باستخدام حياكة 

)TRIPLE-POINT  ( ، حيث باستخدام هذه التقنيات في الحياكة يمكن الحصول على

  .فص   مجموعات ألوان على الق8  لون باستخدام  61
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 :حياكات األقمشة المسطحة  -8-6-4
  

  شكل توضيحي  مالحظات  مالمح أساسية  الحياكة
STRUCTUR مزيج بين سجاد وبري وسجاد

والزخرفة على ) flat(مسطح 

الوجه غير متماثلة بين 

السجادتين وكذلك تكون غير 

متماثلة بين الوجه الخلفي 

  للسجادة و الوجه األمامي 

دم إمكانية المزج بين الوبرة وع

وجودها مما يعطي ما يدعى 

و الذي ) Nepal(تأثير نيبال 

يظهر على شكل قماش ذات 

و هذه الميزة مسجلة (نتوءات 

  )كبراءة اختراع

ممكنة فقط هذه الحياكة 

أجهزة باستخدام 

جاكارد ثالثية 

  األوضاع

تحتاج هذه الحياكة إلى 

  برنامج خاص لتنفيذها

  

  

  

KELIM والزخرفة على  سجاد مسطح

جه غير متماثلة بين الو

السجادتين وكذلك تكون غير 

متماثلة بين الوجه الخلفي 

  للسجادة و الوجه األمامي 

هذه الحياكة ذات حدفتين من 

حوالي (نفس النمرة تقريباً 

1000Tex ( و هي مسجلة

  كبراءة اختراع

  

تحتاج هذه الحياكة إلى 

  برنامج خاص لتنفيذها

 
 
 

 
 
  

SISAL  على سجاد مسطح والزخرفة

الوجه غير متماثلة بين 

السجادتين وكذلك تكون غير 

متماثلة بين الوجه الخلفي 

  للسجادة و الوجه األمامي

يمكن حياكة السجادة بوجود أو 

خيط حشو السداء بعدم وجود 

  المشدود 

يمكن الحصول على 

حياكة متناظرة قدر 

اإلمكان باستخدام 

حدفتين من ذات النمرة 

 1000Texحوالي 
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NEW 
BOUCLé  

ينتج فقط عن القماش الوبري 

طريق حدفة الوبرة و قماش 

األرضية ينتج فقط عن طريق 

حدفات األرضية ذات النمرة 

نفسها لذلك يمكن الحصول على 

  .حياكة مسطحة جيدة 

يمكن للنساج رؤية القماش 

الوبري للسجادة العلوية بدون 

و هي ، خيط حشو السداء 

  مسجلة كبراءة اختراع

ممكنة فقط ياكة هذه الح

أجهزة باستخدام 

جاكارد ثالثية 

  األوضاع

تحتاج هذه الحياكة إلى 

  برنامج خاص لتنفيذها

 
 

  

  

  )6(الجدول 

  

للسجاد باستخدام تأثيرات الحياكة يمكن االستفادة من للحصول على أفضل التحسينات 

  :اإلمكانيات التالية 

تالي الحصول ما يدعى تأثير إمكانية إلغاء وبرة الزخرفة أو عدم إلغاءها و بال 

حيث تظهر السجادة على شكل سجادة ذات  ) Nepal-carpet effect( نيبال 

 .نتوءات 

 .إمكانية الحصول على وبرة مضاعفة و على مضاعفة جزئية للكثافة  

الحصول على حياكة عليا و سفلى أي تشكيل الزخرفة بشكل جزئي على  

 .األرضية فقط 

 ) .Bouclé(و الوبرة الحلقة ) Tournay(صة مزيج بين الوبرة المقصو 

إمكانية تشكيل كتابات أو أسماء أو شعارات على السجادة دون انعكاسها على  

 .السجادة األخرى 

 .حياكة نفس الزخرفة على الجهة الخلفية للسجادة  

  ، STRUCTURE ،  SISALلذا تم تطوير الحياكات و الحصول على الحياكات 

NEW BOUCLé.   

  باستخدام حياكة أرضية سادة STRUCTURE ،  SISALانجاز الحياكة  يمكن 

)plain ( أو أرضية ريب)rep. (  
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   .STRUCTUREو الشكل التالي يوضح الحياكة 

  

  
STRUCTURE 

 
  :و لهذه الحياكة الميزات التالية 

 .الحياكة مع زخرفة إضافية للجهة الخلفية للسجادة  

 .و أسماء أو شعارات زخرفة على األرضية بشكل كتابات أ 

 .الحصول على مناطق ذات وبرة عادية  

   .STRUCTUREالشكل التالي يبين سجادة ذات حياكة 

  )8- 8(الشكل 

  STRUCTUREسجادة ذات حياكة 
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    .SISAL الشكل التالي يبين الحياكة 
 

SISAL 
 

عن طريق هذه الحياكة نحصل على سجادتين مسطحتين و ذات زخرفتين مختلفتين 

  .كل من السجادة العلوية و السفلية على 

 فإننا نستخدم الحياكة NEW BOUCLéأما عندما نريد الحصول على سجادة بحياكة  

  .المبينة بالشكل التالي 

NEW BOUCLé  
  

  يتم إدخال حدفتين من نفس النمرة للحصول على أرضية السجادة . في هذه الحياكة 

  .بعملية الربط بعد كل حدفة ) filling warp(و يقوم كل من خيطي الربط السداء 

  .ليس من الضروري أن تكون خيوط السداء الربط مشدودة بشكل كبير 

خمس ( خيوط الوبرة المشكلّة للحلقات تقوم بالحياكة فوق حدفة واحدة أو أكثر من حدفة 

  .حيث يتم الحصول على على تأثيرات مثالية ) حدفات بشكل أعظمي 

  .لزخرفة بالنسبة لكال السجادتين الحدفة األولى هي حدفة ا
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  .و الزخرفة في هذه التقنية تختلف بين السجادة العلوية و السجادة السفلية 

  . NEW BOUCLéو الشكل التالي يبين سجادة ذات حياكة  

  NEW BOUCLéسجادة ذات حياكة  

  

  :حياكات الحدفة الواحدة  -8-6-5
   :SINGLEالحياكة  
واحد كانت تعرف باسم تقنية ) ربير ( كوك التي تستخدم م  CLASSICالحياكة  

الخدش ذلك ألن خيوط الوبرة تطفو على الجهة الخلفية للسجادة ثم تتم إزالة هذه الخيوط 

و في هذه الحياكة يحصل هدر ، في مرحلة الحقة تعد من مراحل هذا النوع من السجاد 

    .%20في المواد األولية لخيوط الوبرة بحوالي  

و كانت هناك محاوالت عدة لربط خيط الوبرة ، م هذه الحياكة إال نادراً اليوم ال تستخد

  .بين الحدفة الداخلية و الحدفة الخارجية بالنسبة لتقنية الحياكة ذات الحدفتين 
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واحد صلب غير ) ربير ( وجد أن الجهود السابقة لحياكة هذه التقنية باستخدام مكوك 

 يكون خيط وبرة واحد فقط و خيط سداء واحد ذلك ألنه خالل الدورة الثالثة، مجدية 

فقط مرفوعين لألعلى أما باقي الخيوط فتكون أسفل النفس و هذا يسبب مشكلة في ثبات 

  .لذلك كان من األفضل استخدام التقنية ذات النفسين لهذه الحياكة ، ارتفاع الوبرة 

  

SINGLE  A 
 

  :الميزات األساسية لهذه الحياكة 

شة بشكل جزئي و لكن ال تظهر هذه المشكلة عندما تكون حدود التصميم مشو 

 .كثافة الوبرة عالية 

 .عدم الحصول على مناطق معيبة  

 .يتم تصميم الزخرفة في نقطتي وبرة  

خيوط الوبرة الميتة موزعة بشكل متساوي في كل من السجادتين العلوية و  

 .السفلية 

ال السجادتين و تكون بنصف الزخرفة على الجهة الخلفية للسجادة متماثلة في ك 

 .كثافة الوبرة على الوجه العلوي للسجادة 

 .الدورة األولى لمحور اآللة هي عبارة عن الحدفة الداخلية للسجادة العلوية  

  وذلك ²م/ خيط وبرة600000هذه التقنية تسمح بحياكة سجادة تصل كثافتها إلى  

حصول على سجادة كما تسمح بال) plain(عند العمل بحياكة أرضية سادة 

صفّ  2000  أي ما يقارب ²م/ خيط وبرة1000000بكثافة تصل حتى 
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لذا نحصل في هذه ) rep(دسم و ذلك عند العمل بحياكة أرضية ريب /وبرة

   .²م/ الحياكة على مليوني نقطة زخرفة

و الشكل التالي يوضح هذه الحياكة مع طفو جزئي للوبرة الميتة و التي تشبه إلى حد ما 

  .SUPRA  ياكة  الح

  

SINGLE  B TPF  
  

  :حياكات الدورة الواحدة و الحدفة الواحدة 
تقنية الحياكة ذات الدورة الواحدة تعني أنه في كل دورة لمحور اآللة يتشكل صف وبرة 

  .في كل من الجادة العلوية و السجادة السفلية 

  و تحتاج    ، %300 بمقدار تزيد هذه التقنية اإلنتاجية، بالمقارنة مع تقنية الثالث دورات 

أما بالمقارنة مع تقنية الحدفتين فإن هذه التقنية  ، %18إلى مواد أولية أقل بما يقارب 

توجد العديد من القيود ، و على أي حال   ، %200تزيد اإلنتاجية نظرياً بما يقارب 

  .التي في مجال التطبيق التي تحدد نوع الحياكة 

  .ياكة الشكل التالي يبين هذه الح
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COMFORT  A 
  

السيئة األساسية في هذه الحياكة هي القيود التي يفرضها عدد األلوان النظيفة المراد 

فمثالً يجب استخدام ست مجموعات ألوان للحصول على ثالثة ألوان ، الحصول عليها 

  .يمكن تجنب هذه السيئة باستخدام الحياكة المبينة بالشكل التالي ، نظيفة 

  

ÄSTHETIC 
 

باستخدام هذه الحياكة تعمل األلوان المخصصة لألرضية بشكل متناظر و تمكننا هذه 

الحياكة من الحصول على لون نظيف من مجموعة ألوان واحدة و لكن تكون منطقة هذا 

  . اللون أقل كثافة من باقي المناطق 

بهذه الطريقة نحصل على خمسة ألوان نظيفة و ثمانية ألوان ممزوجة عن طريق 

  .خدام ست مجموعات ألوان و بدون أي خسارة أو نقصان في اإلنتاجية است
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تقدم هذه التقنية إمكانية فعالة لحياكة السجاد عالي الجودة الممتد من الحائط إلى الحائط 

 )wall to wall carpet (  و ذلك بجودة أعلى بالمقارنة مع التقنيات األخرى.  

 الوبرة الميتة تكون غير مغلولة مما يجعل هذه سيئة هذه التقنية هو أن العديد من خيوط

السجادة أقل مقاومة لالحتكاك و التمزق و بالتالي تكون هذه السجادة غير مناسبة 

  .لألماكن حيث تتعرض الجهادات كبيرة 

  

  :تقنيات الحياكة ذات الدورتين و بعدد أقل من الحدفات  -6- 8-6
و كذلك باستخدام الحياكات ،  محدودة ذات الحدفتين تكون كثافات الوبرةفي الحياكة 

لكن تؤمن هذه الحياكة ، دسم / صفّ وبرة100الجديدة لألرضية تكون الكثافة أقل من  

  .زخرفات جميلة و متانة ضد االحتكاك و التمزق 

وسيئات ، دسم / صف وبرة200في تقنية الحياكة ذات الحدفة الواحدة تصل الكثافة حتى 

  . هتراء و التصميم الزخرفي و الحدود الناتجة هذه التقنية هي سرعة اال

و الشكل التالي يبين أحد الحلول الممكنة ، إذا لكل من التقنيتين سيئات يجب تجنبها 

  .لتجنب هذه السيئات 
 
 

EXTRA HD4 
  

  و التي يتم فيها إدخال  EXTRA-1في هذه الحياكة تحاك الوبرة بشكل مشابه للحياكة 

  .ربع دورات لمحور النول ثالث حدفات فقط خالل أ
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خيط الوبرة يعمل خالل أربع دورات لمحور اآللة أي أن أقل إمكانية للتصميم هي 

 3/3أما حياكة األرضية فتكون ريب ، ) أي أربع نقاط زخرفة ( صفين وبرة 

)rep3/3 ( أو أي حياكة ذات عدد أكبر من الدورات.  

  .دسم / صفّ وبرة120تتميز هذه الحياكة بكثافة تصل حتى 

 نقاط 4و التي كانت ( للتخلص من أي قيود فيما يخص العدد األصغري لنقاط التصميم 

  .تم تطوير الحياكة المبينة بالشكل التالي ) في الحياكة السابقة 

   

EXTRA HD2 
  

هذه الحياكة تسمح بتصميم الزخرفة في صف وبرة واحد كما هو الحال في تقنية 

  .الحدفتين و الدورتين 

ي هذه الحياكة تجنب تغيير الزخرفة في السجادة نفسها من مجموعة ألوان يجب ف

ألخرى و من ثم العودة إلى المجموعة األولى و ذلك في صف الوبرة نفسه ألن ذلك 

  .يؤدي إلى تشكيل حلقات على الجهة الخلفية للسجادة 

  .فة داخلية مع تغيير الزخرفة يجب أن تربط الوبرة بالحدفة الداخلية إذا كان هناك حد

 دورة لمحور اآللة مع تغيير في نظام كل من خيط 16حياكة األرضية هذه تعمل خالل 

 دورات 8بعد )  Filling warp (و خيط سداء الملئ )  Binding warp (سداء الربط 

و ذلك لتأمين إدخال متساوي للحدفات و لتجنب حصول ارتخاء في خيوط السداء على 

  .المطواة 
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" . CLASSIC"و هي الحياكة ،  دورات لمحور اآللة 3ة التالية ذات أساس تقنية الحياك

خالل ثالث دورات لمحور اآللة يتشكل صفين وبرة في كل من السجادة العلوية و 

  .السجادة السفلية 

CLASSIC A DP  
  

  بالمقارنة مع تقنية الحياكة ذات %33 هذه الحياكة تؤمن زيادة في االنتاجية بمقدار 

  .ين الدورت

 .إضافة لذلك تؤمن مزج جيد لمجموعات األلوان 

  

  :الخالصة 
تبين بعض اإلمكانيات التقنية الممكن الحصول عليها على آالت السجاد و الصور التالية 

  .باستخدام الحيكات التي سبق شرحها 

أما الرسم الثاني فيبين تقنيات ، الرسم األول يبين تقنيات باستخدام آلة ذات مكوكين 

  .تخدام آلة ذات مكوك واحد باس
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 :الوبرة المقصوصة و الوبرة الحلقة –" BOUCLé "سجاد  -7- 8-6
  :عموميات 

باستخدام بعض األجهزة على اآللة يمكن الحصول على السجاد ذات الحياكة 

BOUCLé أو أي مزيج من الوبرة المقصوصة )cut pile ( و الوبرة ذات الشكل

  ) .Bouclé-Tournay(وهذا المزيج يدعى ) loop pile(ة الحلقي أو الوبرة الحلق

و إنما تشكيل ، في هذه التقنية ال يوجد أسالك لتخفيض سرعة الوبرة و ارتكازها عليها 

  .الحلقات من الوبرة يتم باستخدام حدفات مساعدة تعتليها الوبرة لتشكيل الحلقات 

  .لك باستخدام جهاز إزالة خاصالحدفات المساعدة هذه سوف تزال قبل لفّ السجادة و ذ

  )9- 8(الشكل 

حسب ارتفاع عناصر تشكيل الوبرة و ثخانة خيط الحدف و ثخانة خيط الوبرة يمكن 

االرتفاع األصغري لعناصر تشكيل .  مم 13 ÷ 3تشكيل وبرة يتراوح طولها بين  

  . مم 12و االرتفاع األعظمي لها ،  مم 2الوبرة 
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ة  في السجادة أي عدم إزالتها و هذا سوف يدعم مرونة من الممكن ترك الحدفة المساعد

الوبرة الحلقة تجاه الضغط أي سيسهل عودة الوبرة إلى شكلها األصلي بعد تعرضها 

  .للضغط 

في هذه الحالة يجب األخذ بعين االعتبار أنه ال داعي لتشكيل زخارف على األرضية 

  .فوق زخارف األرضية وذلك ألن الحدفات المساعدة هي التي سوف تكون مرئية 

ذات أهمية كبيرة في سير عمل هذا ) الحامل للحدفة المساعدة ( دليل البنس العلوي 

  .المبدأ من الحياكة 

أما بالنسبة لربط الحدفة المساعدة فإنه يؤمن بواسطة درأتين حاملة لخيوط السداء الحشو 

)filling warp ( مم 200و التي تكون ذات رفع أكبر بحوالي .  

يتطلب وجود بعض التعديالت على مطواة ، رفع الزائد لدرآت ربط الحدفة الثالثة ال

  .السداء و استخدام المساند 

  :استناداً لهذا المبدأ يمكن انتاج ثالث أنماط من السجادة 

  :أو سجاد حلقة  "  BOUCLé "سجادة  .1

و غير و يمكن أن تكون الوبرة الميتة مغلولة أ، و هنا يتم انتاج سجادة واحدة 

 .مغلولة تزال الحقاً 

  ) : loop – loop carpets ( حلقة  –سجاد  حلقة  .2

يتم نسجهما بنفس الوقت ،  "  BOUCLé "و هنا نحصل على سجادتين 

و هنا كذلك يمكن أن تكون الوبرة الميتة مغلولة أو تكون غير مغلولة ، بالتناوب 

 .يتم إزالتها الحقاً 

  :وصة سجاد ذات وبرة حلقة و وبرة مقص .3

هنا يتم انتاج سجادة واحدة تحتوي على مناطق ذات وبرة حلقة و مناطق أخرى 

 .ذات وبرة مقصوصة 
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  )10- 8(الشكل 

  

تكون األولى كما في السابق ذات ، و تم تعديل هذه الطريقة للحصول على سجادتين 

وبرة أما السجادة الثانية المقابلة لها تكون ذات ، وبرة حلقة و وبرة مقصوصة 

و ذلك لالستفادة من كافة المواد األولية و تخفيض  ،  Sisalمقصوصة و ذات حياكة 

 .الهدر 

  

 :حياكات األرضية   - 8-7
بشكل عام في كل حياكات األرضية للسجاد يستخدم خيط سداء مشدود إلبقاء حياكة 

     هذا الخيط يسمى خيط حشو السداء    السجاد في مستويين تنتقل بينهما الوبرة 

)filling warp( ، لذا فإن حياكات األرضية تتميز عن بعضها فقط بخيوط السداء

و التي يطبق عليها عادة قوة شّد تتراوح بين        )  Binding warp (الرابطة 

و هذا الفرق في الشّد ضروري لزخرفة ، من قوة شّد خيط حشو السداء %) 30-50(

  .وبرة الميتة خيوط الوبرة و ضروري الحتواء خيوط ال

لحياكة خيوط عادة يستخدم للسجاد ذات الكثافة المنخفضة حياكة السادة أو أحد مشتقاتها 

و قد دلت االختبارات أنه يمكن حياكة السجادة بنفس مواصفات ، السداء في األرضية 

 صفوف 5المواد المستخدمة و ذلك عند استخدام حياكة السادة بكثافة أقل بحوالي 

و ذلك للوصول إلى نفس مقاومة ) Rep(رنة مع حياكتها بحياكة الريب دسم مقا/وبرة

و السبب هو أنه في حياكة السادة يحصل تعشيق ، االحتكاك و ثباتية خيوط الوبرة 

  ) .Rep(لخيوط السداء مع خيوط الحدف بدرجة أكبر منها في حياكة الريب 
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ات كثافة عالية باستخدام ال يمكن حياكة سجاد ذ، من جهة أخرى و لنفس السبب السابق 

  .حياكة السادة 

و التي  ) a( الذي يتغير بتغيير حياكة األرضية هو نسبة التشريب العامل األساسي 

  :تحسب بالشكل التالي 
 

 
Lf :  طول الخيط مشدود و بدون تجعدات.  

Lg :  طول القماش.  

  

  

  نسب التشريب في السجادة 
حسب حياكة خيوط الوبرة و كثافة و ذلك  % 30 -  5  خيوط الوبرة الميتة 

  .صفوف الوبرة 

   %4 – 2  خيوط الحدف

   %5 – 0  خيوط حشو السداء

و ذلك تبعاً لحياكة األرضية و كثافة  % 40 – 20  خيوط السداء الرابطة

  .صفوف الوبرة 

  )7(الجدول

  

ألرضية السجادة هو الحصول على كثافة أعلى لصفوف خيوط ) Rep(أهم ميزة لحياكة 

  .وبرة ال

  

  : الكامات التحريك باستخدام -1- 7-7

للحصول على حياكة ، درآت  / 8/ تقود وسطياً ، تستخدم عادة مجموعة كامات 

  .األرضية 
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و ذلك مثالً عند الحاجة لتصنيع ، عندما يكون من الضروري تغيير حياكة األرضية 

، ية أكثر مالئمة  و تغيير حياكة السجادة و الحاجة إلى حياكة أرضسجاد بكثافة أكبر

فإن ذلك سوف يضطرنا إلى تغيير الكامات في علبة الكامات و هذا ما يتطلب وقتاً 

و تعتبر هذه المشكلة من أهم مشاكل ، فترة عمل وردية كاملة وطويالً قد يصل إلى 

  .استخدام نظام التحريك بالكامات 

  

  : التحريك باستخدام الدوبي المتحكم به الكترونياً -2- 7-7
حيث أن أي ، هنا نتخلص من مشكلة تبديل الكامات و الزمن الطويل الذي تستغرقه و 

تغيير في حياكة األرضية يمكن تحقيقه خالل تواني عن طريق التحكم بالحاسوب 

  .الخاص بالدوبي 

  :كذلك من ميزات استخدام جهاز الدوبي هذا 

 .يسمح بتطوير حياكات جديدة لألرضية  

ة األرضية في كل سجادة و التخلص من مشكلة يمكن أن يتم تغيير حياك 

 .الحياكة الثابتة لألرضية لكم معين من االنتاج 

 .إيجاد الحدفة الضائعة  

إمكانية استخدامه للزخرفة على الجهة الخلفية للسجادة و خاصة زخرفة  

 .الماركة أو اسم الشركة 

  .الجدول التالي يوصف بعض الحياكات الممكنة لألرضية 
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  )8(الجدول

  :حيث أن 

BW : خيوط السداء الرابطة) Binding Warp . (  

FW :  خيوط السداء الحشو) Filling Warp . (  

BC :  السجادة السفلية) Bottom Carpet .(  

TC :  السجادة العلوية)Top Carpet . (  

  

  :داء  قوة شد خيوط الس-3- 7-7
تعتبر القيمة الصحيحة لقوة شّد خيوط السداء عامل هام جداً بالنسبة لجودة السجادة 

  .واستهالك المواد األولية لخيوط السداء و الوبرة 

 % 75تدل االحصاءات على أن قوة شّد خيوط السداء تكون غالباً أكبر بحوالي  ، عملياً

  :ب التالية وهذا غير مرغوب فيه لألسبا، من القيمة المطولة 

 .حمل اآللة يزداد مما يؤدي إلى احتكاكات و اهتراءات أكبر  

  مالحظات  الوصف  الحياكة

  

  1/1حياكة سادة  

BW : 1 أسفل1،  أعلى   

FW : 1 أسفل 1،  أعلى   

  للكثافات المنخفضة 

  دسم/  صف وبرة 40 – 20

  

  2/2حياكة سادة  

BW : 2 أسفل2،  أعلى   

FW : 2 أسفل2،  أعلى   

  للكثافات التي تتراوح بين 

  دسم/  صف وبرة 100 – 40

  

  rep (2/2(حياكة ريب 

BW : 2 أسفل2،  أعلى   

FW : 1 أسفل1،  أعلى   

  للكثافات التي تتراوح بين 

  دسم/  صف وبرة 60 – 30

  

  rep (3/3(حياكة ريب 

BW : 3 أسفل3،  أعلى   

FW TC : 2 أسفل1،  أعلى   

FW BC : 1 أسفل2،  أعلى   

  للكثافات التي تتراوح بين 

  دسم/  صف وبرة 80 – 25
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 .انخفاض المردود بسبب زيادة تقطعات خيوط السداء  

 .استهالك أكبر لخيوط السداء الرابطة  

مما يتطلب عدد ، استهالك أكبر لخيوط الوبرة بسبب أن األرضية تصبح أسمك  

 .أكبر من خيوط الوبرة في واحدة المساحة 

إبقاء السجادتين العلوية و السفلية بشكل معزول كل على ، من مهام خيوط حشو السداء 

  .حدة و بمسافة معينة تسمح بالحصول على قص صحيح لسكين القص 

و ، من جهة أخرى تقوم خيوط حشو السداء بتأمين مستويين للحياكة في السجادة نفسها 

فإن قيمة شّد ، لذا و مما سبق ، رجية هذا ما يحدد سواء أكانت الحدفة داخلية أو خا

  .خيوط حشو السداء يجب أن تكون أعلى من شّد خيوط السداء الرابطة 

يمكن تخفيض شّد خيوط حشو السداء بشكل كبير و ذلك لدى استخدام أنه الجدير بالذكر 

و التي هي عبارة عن صفائح معدنية رقيقة تقوم بفصل  ، Lancetsالالنست  

 بمسافة معينة يحددها عرض الالنستلوية و السفلية عن بعضهما البعض السجادتين الع

  . مم 100و الذي قد يصل إلى 

  

  )11- 8(الشكل 

  

  . استخدام الالنست عند% 50و يمكن أن يصل التخفيض في قوة الشّد إلى 

كذلك يجب تطبيق قيمة صحيحة لقوة الشّد على خيوط السداء الرابطة و ذلك لتأمين 

مع خيوط الحدف و ذلك للحصول على أكبر قوة ط حشو السداء مع ربط جيد لخيو

لكن من جهة ، و منعها من التمليص من السجادة ممكنة لتثبيت خيوط الوبرة باألرضية 

أخرى إذا كان شّد خيوط السداء الرابطة أكبر من الالزم فإن هذا سوف يؤدي إلى 

ة و التوضع أسفلها تقريباً اقتراب الحدفة الداخلية بشكل كبير من الحدفة الخارجي

و هذه الظاهرة غير مرغوب بها ألنها ، والحصول بالنتيجة على سماكة أكبر لألرضية 

  .تسبب زيادة في استهالك في الخيوط بسبب إطالة مسار الخيوط في التكرار 
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 الالزم تطبيقه على خيوط أثبتت التجارب أنه يوجد صلة بين حياكة الوبرة و الشّد

شكل عام هناك أربع مجموعات من الحياكات مرتبطة مع القيمة الصحيحة و ب، السداء

  . و هذا موضح في الجدول التالي Lancetsلشّد خيوط السداء لدى استخدام الالنست 

  

  )9(الجدول

  

لخيوط حيث من الممكن أن تكون قوة شّد ا، المجموعة الخامسة للحاالت الخاصة 

و لكن على أي حال تبقى هذه ، مختلفة لتلبية احتياجات خاصة مثالً على آلة الحالقة 

  .الحاالت حاالت خاصة 

  

  

  

  

قوة شد خيوط   رقم المجموعة

  السداء الرابطة

قوة شد خيوط 

  حشو السداء

  حياكة الوبرة

1  2.5  8  Classic A/B  
Sisal 

New Bouclé 

 )loop(الحلقة 
2  3  10  Extra 

Supra 
Economy 

Single 
Tradition 
Structure 

3  3.5  12  Double-Point 
Comfort 

Aesthetics 
4  4  14  Triple-Point 

Cut-loop 
Cut-Loop-Sisal 

  للحالت الخاصة   16  5  5
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  سجاد التفت

  
و الذي تميز بغنى ، في الماضي كان االنتاج الرئيسي للسجاد يعتمد على السجاد اليدوي 

  .األلوان و اللمسة الفنية الجميلة 

المزدوج و الوصول إلى تقنيات جديدة في الت السجاد آلير الكب تطورالنتيجة لكن 

تحريك خيوط الوبرة و إدخال خيوط الحدف و تحريك خيوط السداء و أتمتة معظم 

أصبح من الممكن العمل على اآللة و تشغيلها بقدر ضئيل من الجهد ، العمليات في اآللة 

لذا تحول االهتمام إلى ، الية و بقدر عالي من الجودة و األهم من هذا و ذاك بإنتاجية ع

  . آالت السجاد هذه 

 ) 10  .... 6 ، 5( إال أنه من أهم مساوئ آالت السجاد المزدوج هو محدودية األلوان 

و من هنا ، و بالتالي التصاميم التي يمكن انتاجها عليها محدودة بهذه األلوان ، ألوان 

للحصول سجاد بألوان غنية الحل األمثل ) Tufted Carpet ( يعتبر سجاد التفت 

  .وبإنتاجية كمية مهمة 

يمكن اعتباراً سجاد التفت تطوراً طبيعياً للسجاد اليدوي و يتم تصنيعه وفق المراحل 

  :التالية 

) Primary(يتم مد أرضية السجادة : أوالً 

على القالب المصنوع من الفوالذ أو الخشب 

و يراعى أن تكون مشدودة بشكل جيد 

 العملية بشكل جيد و وصول لضمان أداء

خيط الوبرة إلى خلفية السجادة وعقده بشكل 

  .جيد 

  

) Primary(نقوم برسم الزخرفة المراد الحصول عليها على وجه األرضية : ثانياً 

  .ن لكل منطقة من الزخرفة ونحدد األلوا

 نبهاية هذه المرحلة نحصل على األرضية مشدودة على القالب و جاهزة للبدء بعملية

  ) .Tufting(التفت 
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في هذه المرحلة تبدأ عملية التفت الفعلية : ثالثاً 

)Tufting process ( أي عملية غرز خيوط

الوبرة في األرضية و ذلك طبقاً لتوزيع األلوان 

  .المحدد في المرحلة السابقة 

  

تتم عملية التفت باستخدام جهاز خاص يشبه 

  ن األلوان الفرد حيث يتم تزويده بلون واحد م

  المحددة للسجادة و تجري عملية غرز الوبرة في 

نبدل لون ، و بعد االنتهاء من هذا اللون ، األماكن المصممة لهذا اللون في التصميم 

  .الخيط و نقوم بغرز الوبرة في األماكن المخصصة للون الثاني و هكذا 
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للتأكد ، و هي مرحلة الفحص و التفتيش : رابعاً 

تم أداء العملية على أكمل وجه و أن جميع من أنه 

الخيوط للون الواحد موزعة بشكل منتظم ضمن 

حدود اللون و عدم وجود أماكن ذات خيوط وبرة 

  .مفقودة أو ناقصة 

  
 
  

حيث ، هذه المرحلة هي مرحلة الحالقة : خامساً 

بشكل  الوبرة تكون ذات أطوال مختلفة وأن خيوط

لية حالقة لمساواة لذا تجري لهاعم، واضح جداً 

  .أطوال الوبرة في كافة مناطق السجادة 

  

  
 

غالباً و بعد النتهاء من تصنيع سجاد التفت وفق المراحل السابقة يخضع إلى عملية 

تصميغ أو تغطية خلفية بطبقة من الالتكس لضمان عدم تفليت خيوط الوبرة من أرضية 

  .السجادة 

اج سجاد التفت تحتوي على عدد كبير من االبر أخيراً نذكر أنه يوجد أنوال عريضة النت

و قد تنامى في الفترة األخيرة استخدام هذه ، التي تقوم بغرز خيوط الوبرة في األرضية 

  .األنوال و ذلك للسهولة و السرعة في التشغيل 
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  األخطاء املمكن حدوثها خالل عملية
  تصنيع السجاد 

  
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لفريق عمل قسم ، خطاء في السجاد  إن معرفة أسباب األ

ألن ذلك يمكنهم من تخمين اإلجراءات و التدابير الممكن تطبيقها لتجنب هذه ، التحضير 

  .األخطاء 

تحصل دائماً مشكلة عدم االنتظامية في ) السجاد ( في حالة األقمشة الوبرية  .1

أي تصبح (  سكين القطع حدتها مثالً قد تفقد، القص ناتجة عن عدة أسباب 

بقايا نباتية أو ( قبل األوان بسبب خيط قاسي أو أي أجسام غريبة قاسية ) مثلمة 

و التي بقيت متواجدة في الشعيرات خالل كل المراحل وصوالً ) إلخ ... أشواك 

كذلك وجود خيط وبرة غليظ و غريب قد يؤدي إلى احتكاك ، إلى مرحلة النسيج 

  .بين السكين مما قد يؤثر سلبياً على حافة السكين حراري بينه و 

و من أسباب القص السيء للوبرة هو االستخدام المتكرر للسكين دون شحذها 

  .و يضاف إلى ذلك تأثير ضربات المشط ، من مرة ألخرى 

ارتفاع درجة حرارة السكين يؤدي إلى شبه تحميص لخيوط الوبرة والذي يظهر  .2

ى السجادة تسمى بظاهرة البار لذا يجب العناية على شكل خطوط متقاطعة عل

بعملية التزييت الدائم للشفرة إلبقاء درجة حرارتها ضمن القيم المسموحة و التي 

  .ال تلحق ضرر بالخيوط 

إن ظاهرة التصالب تظهر جلية في السجاد و هذا يعود إلى الكثافة العالية  .3

ضع بالشكل الصحيح إال حيث أنه يحدث توضع مائل للحدفة و ال تتو، للخيوط 

كذلك تؤثر أحياناً المناطق الثخينة و ، بعد عملية الضم الثانية أي ضربة الدف 

على حركة خيط الوبرة كون أن خيوط الوبرة المناطق الرفيعة في خيط الجوت 

بالنتيجة التأثيرات السابقة تؤدي إلى تشكيل الوبر ذات ، تتوضع فوق الجوت 

بدالً من تشكيل وبرة بساقين ) J - tuft (  أو ما يسمى  الساقين المختلفتي الطول

  ) .U - tuft ( متماثلتي الطول 
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أي صفوف يكون فيها ، في بعض األحيان نحصل على صفوف وبرة قصيرة  .4

و ذلك بسبب عدم سحب ، طول الوبرة أقصر من الطول الطبيعي المطلوب 

 تكون عملية الحالقة و في هذه الحالة ال، طول كاف من خيط الوبرة من الكونة 

أي ال تستطيع جعل كافة خيوط ، قادرة على الوصول إلى سطح وبري مستوي 

أما عدم . و هذا الخلل ممكن المالحظة في السجادة النهائية ، الوبرة بطول واحد 

سحب طول كاف من خيط الوبرة من الكونة فيعود إلى عدة أسباب منها تطبيق 

ف السيء للكونة مما يصعب عملية سحب الخيط أو الل، شّد زائد على الكونة 

  .وغيرها من األسباب 

، بخيط الحدف بشكل قوي ) أو البنس ( في بعض األحيان ال يمسك المكوك  .5

  .وهذا ما يؤدي إلى توضع سيء لخيوط الوبرة حول خيط الحدف 

أن يكون أحد طرفي خيط الوبرة ممسوك بشكل جيد على ، و لسبب ما ، يمكن  .6

أما الطرف اآلخر فيكون غير ممسوك بشكل ، د انتهاء عملية النسيج السجادة بع

وهذا بالنتيجة يؤدي إلى الحصول على وبرة شبه ، جيد أو غير مرتبط بالسجادة 

  .مهترئة ذات مقاومة معدومة لالحتكاك و غيرها 

و يؤدي إلى تشكيل ، البنس المهترء يؤدي إلى االفتقار في الدقة خالل العمل  .7

  . Jالوبرة 

العديد من ، و خاصة الصوف ، تسبب المواد األولية المستخدمة في النسيج  .8

لذلك تلعب عملية الحالقة دوراً مهماً في قص الشعيرات الناتئة و ، المشاكل 

  .تحقيق التجانس في الجهة العلوية للسجادة و منح الوبرة مظهراً لماعاً جذاب 

 نقط بلون مغاير على سطح يسبب الجاكارد أحياناً ظهور ما يشبه البقع أو .9

وذلك عندما يظهر لون على سطح ، )Specking ( السجادة تسمى هذه الظاهرة 

تنتج هذه الظاهرة عند خطأ في حركة . السجادة في منطقة ال يراد إظهاره فيها 

و بالتالي التوضع الخاطئ ، البطاقات و ذلك عند استخدام األنوال القديمة 

  .للبطاقة

ء المتسخة أو الثخينة أو الضعيفة أو ذات البرم الخاطئ أو كذلك خيوط السدا .10

 .غيرها تميل إلى االنقطاع و بالتالي انقطاع امتداد الزخرفة أو النقش 

يؤدي إلى ظهور صف كامل بدون ، انقطاع خيط الحدف دون مالحظته  .11

 .و هذه الظاهرة مالحظة أكثر في اآلالت القديمة ، خيوط الوبرة 
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كون خيوط السداء الداخلة في تركيب السجادة قادمة من ت، كما هو معلوم  .12

لذلك فإن وجود أي ، و أحياناً أربع مطاوي سداء ، مطواتي سداء على األقل 

يؤدي إلى أن تكون نصف خيوط ، اختالف في قوى الشد المطبقة على المطاوي 

 و عند انتقال السجادة إلى مرحلة، السداء مشدودة و نصفها اآلخر غير مشدود 

يحصل انكماش في الخيوط المشدودة بنسبة ، التنشية و نتيجة تعرضها للرطوبة 

و هذا بالنتيجة يؤدي إلى حصول ظاهرة ، أكبر منها في الخيوط ذات الشد األقل 

 .و ال يعود شكل السجادة مستطيالً كما كان ، الفتالن 
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  املصطلحات العلمية
  

  Carpet  السجاد

 آلة نسيج السجاد
Carpet weaving machine 

 Beaming machine آلة التسدية

 Bobbin winder آلة لف البكر

 Shearing machine آلة الحالقة

 Backsizing machine آلة تنشية السطح الخلفي

 stitches الحبكة

 Fringing )الشراشيب ( البيش 

 Reed مشطال

 Gripper weaving machine آلة نسيج باللواقط

 Frames الدرأات

 Pile density كثافة الوبرة

 Warp beams مطاوي السداء

 Lifting device وحدة رفع

 Rotary dobby جهاز الراتير

 Cam dobby جهاز الكامات

 Shed النفس

 Heddle النيرة

 Bobbin creel نصبة البكر

 Carriage عربة

 Jacquard الجاكارد

 Harness خيوط شبكة الجاكارد
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 Warp خيوط  السداء

 Pick الحدفة

 Weft خيوط اللحمة

 Pitch )المسافة المتتالية ( الخطوة 

 Flange ترس المطواة

 Cardan  عمود الكردان

 Overedging machine آلـة الحبكـة

 Servo motor محرك مؤازر

 Operator control panel المتحكم الرئيسي

 Design system نظام التصميم

 Slay motion حركة الدف

 Cutting Device جهاز سكين القطع

 النوابض الراجعة
Springs 

 Low position الوضع المنخفض

 Middle position الوضع الوسط

 :High position الوضع األعلى

 Controller JC المتحكم

 Cumber board اللوحة المثقبة

 Pulley Block ذات البكر

 Catches اللواقط

 Quick Link الوصالت السريعة

 Coaxial Shaft  عمود اإلدارة 

 Lubrication التزييت والتشحيم

 Maintenance الصيانة

 Warp beam unit نصبة مطاوي السداء
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 Weaving Department قسم النسيج

 warp tying machine  آلة التبريز 

 Preparation Department قسم التحضيرات
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  المراجع العلمية

  
  .Modern Carpet Manufactureكتاب   

  .Sch˚nherrشونهير كتالوك الحياكات األساسية لشركة  

  .Van De Wieleكتالوك الحياكات األساسي لشركة فان دو فيل   

 :مواقع االنترنت  
www.schonherr-machinary.de  
www.STAUBLI.com 
www.vandewiele.com 
www.titansew.com  

  
 


